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  ANEXOS DO EDITAL CEDCA-PE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021  

 
ANEXO I 

 
PROJETO “SONS DA CULTURA NORDESTINA: DO POPULAR AO ERUDITO” 

 

 

1.1 Dados da Instituição Proponente: 

Nome : Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste - CECOSNE CNPJ : 

10.569.648/0001-37 

Endereço : Rua José Osório, 124 – Madalena, Recife/PE. CEP: 50.610-280 Nº 

Telefone : (81) 3227-1763 

Email : fundacao@cecosne.org.br 
 

1.2 Dados do Responsável pela Instituição Proponente: 

Nome : Mércia Maria Alves dos Santos  
CPF : ********** 
RG : ********** 

Endereço : Rua José Osório, 124 – Madalena, Recife/PE. CEP: 50.610-280 Nº 

Telefone : (81) ****** 

Email : diretorapresidente@cecosne.org.br 
 

1.3 Dados do Responsável pelo Projeto: 
Nome : Mércia Maria Alves dos Santos  

Endereço : Rua José Osório, 124 – Madalena, Recife/PE. CEP: 50.610-280 Nº 

Telefone : (81) 9****** 
Email : diretorapresidente@cecosne.org.br 

 

 

A Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste – CECOSNE, é uma entidade de direito 

privado, sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e de assistência social, instituída pela 

Congregação de Santa Dorotéia do Brasil em 09 de janeiro de 1975 e está localizada à Rua José Osório, 124, no 

bairro da Madalena, em Recife-PE. 

 
Tomando como base a formação integral da pessoa humana – elemento central das intuições pedagógicas de 

Paula Frassinetti, Fundadora da Congregação de Santa Dorotéia – busca promover o apoio sócio educacional em 

meio aberto, à crianças, adolescentes, jovens, adultos, mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e/ou situação de risco, residentes na cidade do Recife, preferencialmente na RPA 4.1, e região 

metropolitana. 

 

Adotando uma perspectiva de inovação e geração de renda, a Fundação visa contribuir com as pessoas atendidas, 

na reflexão e elaboração dos seus projetos de vida, a fim de que se tornem mais conscientes e atuantes nos meios 

em que se inserem, com vistas à construção de uma sociedade mais justa, humana e solidária. 

 

Dessa forma, a Fundação CECOSNE ao longo de seus 46 anos de existência, promove cursos profissionalizantes, 

atividades culturais, artísticas, esportivas e de complementação educacional, visando o atendimento das 

demandas sociais. Além disso, por meio de parcerias com a FAFIRE, atua na realização de atendimentos 

psicológicos às crianças, adolescentes e famílias, bem como encontros de formação às comunidades envolvidas, 

visando o fortalecimento das Políticas Públicas e o protagonismo infanto-juvenil.

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

mailto:fundacao@cecosne.org.br
mailto:diretorapresidente@cecosne.org.br
mailto:diretorapresidente@cecosne.org.br
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O Projeto Sons da Cultura Nordestina: do popular ao erudito já realizou três edições, com diferentes atividades, 

dentro da mesma proposta de enaltecer a cultura de nossa região. Em sua primeira edição, entre os anos de 2017 

e 2018, tivemos as oficinas de Rabeca e Percussão. Na segunda edição, que aconteceu de 2019 a 2020, foram 

realizadas as oficinas de Percussão (maracatu) e Orquestra de cordas (violino, viola clássica e violoncelo), com 

o apoio e financiamento do COMDICA e do FMCA. 

 

Assim, tivemos o trabalho com a Orquestra de Cordas (violino, viola clássica e violoncelo). Nesse sentido,o 

projeto busca promover a educação das crianças e adolescentes através da música e do incentivo e valorização 

da cultura nordestina. Entre nossos objetivos específicos estão: conhecer as variações que caracterizam a música 

popular nordestina e erudita, os instrumentos que a compõem; desenvolver competências e habilidades 

construídas no que se refere à prática da música, através de oficinas que contribuem no conhecimento do erudito 

e do popular; favorecer espaços de convivência e sociabilização. 

 

Nesse sentido, acreditamos na educação integral, considerando aspectos formativos bem como o 

desenvolvimento de diversas habilidades. Dessa forma, a música é um aspecto fundamental no processo 

educativo, pois pela música é possível gerar benefícios como interação social, concentração, memória e 

coordenação física, segundo Gifford, citado no artigo de Hummes (2004). Por isso que o projeto visa afirmar e 

ressaltar a importância e influência que a música traz para o aprendizado de crianças e adolescentes, uma vez que 

não se trata de ser apenas uma experiência lúdica, mas um direcionamento de sua potencialidade afetiva, cognitiva 

e sócio cultural. Priorizamos o resgate das raízes nordestinas estando em consonância a história da instituição, 

que possui um vasto currículo cultural desde 1975, assim como com outros projetos da casa. 

 

Además, visto os bons frutos gerados pelo projeto e os impactos positivos no desenvolvimento dessas crianças e 

adolescentes, pretendemos fortalecer o conhecimento e vivência destas por meio da música, sendo este um fator 

que desperta e motiva o interesse dos nossos educandos, bem como a preservação da cultura nordestina como 

processo de construção da identidade coletiva/individual. Tendo como prioridade o diálogo com as famílias e as 

comunidades, percebemos o estado de vulnerabilidade social em que vivem nossos educandos, sendo de grande 

importância a implementação de atividades que sejam transformadoras e quem sabe de divisor de águas na vida 

para essas crianças e adolescentes. Levando em consideração a realidade já descrita, a importância de uma 

educação libertadora e integral, reforçamos a pertinência deste projeto para uma formação humana e cidadã, 

visando uma sociedade justa e fraterna. 
 

 

4.1. Objetivo Geral 
 

Promover a educação musical através do incentivo e valorização da cultura regional por meio da música popular 

e erudita à 20 crianças e adolescentes dos 07 aos 17 anos, residentes na Cidade do Recife, preferencialmente na 

RPA 4.1. 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES 

 

Conhecer as variações que caracterizam a música popular 

nordestina e apresentar a diversidade rítmica da música de 

cada estilo estudado. 

Formação sobre a importância da cultura local. 

 
Criação de espaços favoráveis para o levantamento de 

conhecimentos e habilidades musicais dos educandos. 

3. JUSTIFICATIVA 

4. OBJETIVOS 
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Aplicar competências e habilidades construídas no que se 

refere à prática da música. 

Ensino prático de alguns ritmos da cultura nordestina e 
pernambucana. 

 
Confecção de instrumentos de percussão criados pelos 

educandos 

 
 
 
 

Favorecer espaços de convivência, socialização, com o 

intuito que os educandos possam crescer na consciência da 

sua condição de sujeito de direitos. 

Apresentações musicais, que envolvam a comunidade e as 

famílias, de modo a desenvolver a integração e harmonia 

entre os educandos e os meios em que estão inseridos, 

tornando-os sujeitos ativos no percurso de aprendizagem. 

 
Criação de espaços favoráveis de diálogo entre e com os 

atendidos sobre os direitos e deveres das crianças e dos 

adolescentes, visando uma formação mais humana e cidadã. 

 

 
Possibilitar um acompanhamento nutricional para as 

crianças, adolescentes e suas famílias; 

Realização de triagem nutricional, a partir de conversa e 

cálculo do índice de massa corporal. 

 

Encontros informativos sobre o valor nutricional, 

manipulação e uso adequado dos alimentos, evitando 

desperdício. 

Preparar e distribuir refeições satisfatórias para as 

crianças, adolescentes e suas famílias, evitando 

desperdício e aglomerações, de acordo com as diretrizes 

de biossegurança da OMS e das autoridades sanitárias 

locais. 

A partir das orientações informativas sobre a alimentação 

saudável, serão preparadas refeições para serem entregues 

às crianças de adolescentes durante a estada na Fundação, e 

para o seu retorno para casa. 

 

5. METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS  

META PRODUTO RESULTADO 

65 encontros para crianças e 

adolescentes por meio de 

atividades musicais e lúdicas 

através de oficinas 

Oferta de 3 oficinas por semana – 

sendo 1 Oficina de percussão, 1 

Oficinas de cordas e 1 Oficina de 

Formação Humana e Cidadã 

Crianças e adolescentes conscientes do 

valor da Cultura Nordestina e sua 

musicalidade e capazes de tocar 

instrumentos musicais pertinentes ao 

universo estudado 

 
03 apresentações durante o 

período de execução do projeto 

Apresentações ao público em espaços 

e eventos diversos, nas modalidades 

presencial ou remota, de forma 

síncrona e assíncrona 

Que os educandos consigam desenvolver 

uma apresentação musical dentro do 

universo da música popular nordestina, 

com autonomia e desenvoltura. 

03 Ensaios gerais em preparação 

as apresentações em público ou 

na modalidade remota 

Ensaios gerais em preparação as 

apresentações em público ou na 

modalidade remota 

Interação e convivência dos 

educandos, nas oficinas com a 

finalidade de se preparar para as 

apresentações. 

 

03 Encontros/Reunião com as 

famílias das Crianças e 

adolescentes 

 

Reuniões, encontros temáticos, 

possível participação nas 

apresentações 

Famílias participantes ativas no 

processo de educação musical das 

crianças e adolescentes e 

fortalecimento do vínculo com a 
Instituição e Comunidades. 

40 Triagens nutricionais com 
as crianças, adolescentes e 

suas famílias. 

Triagem nutricional com as 
crianças, adolescentes e suas 

famílias. 

Crianças, adolescentes e suas 
famílias recebendo atendimento 

nutricional 

40 Acompanhamentos 

Nutricionais com as Crianças, 
Adolescentes e suas famílias 

Acompanhamentos mensais com às 

crianças, adolescentes e suas 
famílias 

Melhoria na qualidade alimentar e de 

saúde das crianças, adolescentes e 
suas famílias 
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04 Encontros informativos 

sobre a manipulação adequada 

o valor nutricional dos 

alimentos 

Encontros informativos com 

exercícios práticos sobre o valor 

nutricional dos alimentos e como 

melhor utilizá-los. 

Crianças, jovens e suas famílias tendo 

acesso a informações sobre o valor 

nutricional, manipulação adequada dos 

alimentos, evitando 
desperdícios 

60 Refeições semanais 

preparadas e distribuídas para as 

crianças, adolescentes e suas 

respectivas famílias 

Refeições semanais preparadas e 

distribuídas de forma satisfatória as 

crianças, adolescentes e suas 

respectivas famílias 

Crianças, adolescentes e suas tendo 

acesso à refeições prontas sem 

aglomerações, respeitando todas as 

normas e protocolos, conforme as 
orientações da OMS e os órgãos de 

saúde 

 

 

Reafirmando o Compromisso com a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, 

no que se refere a educação de qualidade, a Fundação CECOSNE almeja assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade, através da promoção de oportunidades de aprendizagem, além de fomentar espaços de 

competência técnica e profissional para crianças e adolescentes, possibilitando a inclusão nos diversos espaços 

da sociedade, bem como futuramente, no mercado de trabalho. Assim, serão oferecidas (quatro) oficinas em 

turmas com dias e horários distintos, de modo a garantir tomadas todas as medidas de higienização e proteção 

antes, durante e depois das atividades, de acordo com as diretrizes e protocolos da OMS e das autoridades 

sanitárias locais. 

 

A oficina de percussão e confecção de instrumentos acontecerão uma vez na semana, com carga 

horária de 3 (três) horas cada, no turno da tarde, das 13h30min às 16h30min, visando o desenvolvimento das 

habilidades musicais referentes aos instrumentos de percussão, percepção dos diversos ritmos nordestinos e 

estimulação das habilidades manuais e artísticas na elaboração do seu próprio instrumento, ligado a cultura 

nordestina. 

 

A oficina de instrumentos de cordas, terá carga horária de 5 (cinco) horas semanais, com dois encontros 

por semana, por meio do método Suzuki, mundialmente utilizado no ensino de instrumentos clássicos de corda, 

contemplando conteúdos como: a Família das cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

Estrutura do instrumento, Execução, Postura Pegada Fricção, Golpes de arco, Posicionamento dos dedos da mão 

esquerda, Exercícios técnicos, Escala de lá maior (1 oitava) violino, viola e violoncelo escala de ré maior (1 

oitava), Escalas e arpejos em duas oitavas, Treinos de agilidade, Ligadura, Pizzicato, Repertórios 

correspondentes aos conteúdos trabalhados, Músicas avulsas para solo dueto e em grupo de cordas. 

 

A Oficina de Formação Humana e Cidadã, a partir de princípios éticos e cristãos, visa a promoção do 

respeito à vida e à dignidade humana, o sentimento de pertencimento e responsabilidade social, o 

desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas, o respeito às diferenças na perspectiva da educação 

integral, e por meio das intuições pedagógicas de Paula Frassinetti, estimular a reflexão e o compromisso com a 

construção de uma sociedade mais justa, humana e solidária. Essa oficina acontecerá mensalmente, com carga 

horária de 2 (duas) horas, a contar do segundo mês de execução do projeto, sendo abordado além desses 

temas/valores, o conhecimento e apropriação dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. 

 

As oficinas sobre instrumentos e ritmos da cultura nordestina pretendem resgatar a história e importância da 

cultura nordestina, introduzindo conceitos e fundamentos da música regional. Pretendemos transitar do erudito 

ao popular, através dos diversos ritmos e do diálogo entre a percussão nordestina e os instrumentos eruditos de 

corda (violino, viola e violoncelo), criando espaços favoráveis para à prática, vivência, descoberta musical, além 

do estímulo a criatividade através da produção de instrumentos percussivos. Julgamos importante que a teoria 

passe pela experiência vivida, a práxis é necessária para um aprendizado sólido. Pensando nisso, serão 

organizados espaços favoráveis para a prática, vivência, descoberta musical, além do estímulo à criatividade 

através da descoberta do universo musical.

6. METODOLOGIA 
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Além das oficinas, a Fundação CECOSNE possibilitará Acompanhamento Nutricional para as crianças, 

adolescentes e suas famílias, por meio de triagens e encontros (in)formativos, com exercícios práticos sobre o 

valor nutricional de cada alimento, favorecendo o melhor uso/aproveitamento do alimento, evitando assim, o 

desperdício, além de produzir e distribuir refeições às crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, durante 

o período de execução do projeto, seguindo os protocolos de biossegurança estabelecidos pelas autoridades 

sanitárias. 

 

Desse modo, para atingir os objetivos é imprescindível a interação e integração com as famílias, sendo necessário 

favorecer espaços de escuta e acompanhamento, por diversos canais, como: encontros presenciais, ligações por 

telefone, mensagens e videoconferência pelas plataformas digitais, realização de rodas de conversa, Lives e 

apresentação de vídeos temáticos também serão utilizados. 
 

 

20 Crianças e adolescentes dos 07 aos 17 anos, residentes na cidade do Recife, preferencialmente, na RPA 4.1, 

que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou de risco, que já tenham sido atendidas 

pela Fundação nas edições anteriores do Projeto ou que atendam aos critérios estabelecidos. 

 

 

O número de lares chefiados por mulheres no Brasil saltou de 23% para 58% nos últimos anos, segundo a pesquisa 

Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. A sondagem feita pelo IPEA, foi realizada com base na PNAD e 

aponta que Recife se destaca como a 3ª capital brasileira com a maior proporção de domicílios, cujos responsáveis 

são mulheres. Fato que aumenta a vulnerabilidade do núcleo familiar por serem elas as únicas responsáveis pelos 

filhos, tendo que sair para trabalhar, deixando-os em situação de vulnerabilidade ou risco. 

 
A consequências advindas com a pandemia, evidenciou ainda mais esta realidade. Muitas destas mulheres 

reduziram suas rendas, sobretudo as que trabalham na informalidade. Além destas dificuldades, cresce o número 

de casos de violência e abuso doméstico. Percebemos em escuta às famílias, preocupação no que diz respeito às 

relações pessoais, situação econômica familiar e aprendizagem das crianças e adolescentes comprometida no ano 

de 2020. 

 
Por isso, a Fundação CECOSNE, localizada na área central do Recife, no bairro da Madalena, busca estabelecer 

por meio das lideranças comunitárias, uma relação de proximidade e confiança, permitindo o desenvolvimento 

de cursos profissionalizantes, ações socioeducativas nas modalidades presenciais e remotas - em virtude da 

pandemia do novo coronavírus - de forma síncrona e/ou assíncrona, à crianças, adolescentes, jovens, adultos, 

mulheres e idosos, nas comunidades da Mangueira da Torre, Sítio do Berardo e Sítio do Cardoso; além fazer 

limite com os bairros da Torre, Zumbi, Prado e Ilha do Retiro - pertencentes à RPA 4.1, e que estão entre as 61 

ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) do Recife. 
 

 

9.1 Equipe Técnica / Recursos Humanos 
 

NOME FUNÇÃO 
Escolaridade 

Formação Profissional 
Experiência 
Profissional 

Contrapartida da 

instituição 

Gestor responsável 

pela gestão do Projeto 

Graduação em 

Pedagogia 

Coordenação 

do Projeto 

7. PÚBLICO ALVO 

8. ABRANGÊNCIA 

9. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA PROPONENTE 
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A Contratar Instrutor(a) de 

Percussão 

Graduação em 

Pedagogia ou Música 

Instrutor(a) de 

Percussão 

A Contratar Instrutor(a) de 

instrumentos 

de cordas 

 
 

Graduação em Música 

Músico/Musicista ou 

Instrutor(a) de 

instrumentos de corda 

A Contratar Instrutor(a) de 

Formação Humana 

e Cidadã 

Graduação em Pedagogia, 

Psicologia ou áreas afins 

Pedagogo(a), 

Psicólogo(a), ou 

Instrutor(a) de Cursos 

A Contratar Psicóloga Graduação em 

Psicologia 

Psicóloga 

A Contratar 
Assistente de Ação 

Social 

Graduação em Serviço 

Social 

Assistente de Ação 

Social 

Sem remuneração Estagiário(a) de 

Nutrição 

Graduação em Nutrição 

(cursando) 
Sem remuneração 

Sem remuneração Estagiário(a) de 

Nutrição 

Graduação em Nutrição 

(cursando) 

Sem remuneração 

Lidiane Martins Alves Apoio Administrativo Graduação em 

Administração 

Apoio Administrativo 

Rosinete Maria Souza 

do Nascimento 

Produção alimentícia Ensino fundamental Cozinheira 

Genilda Maria do 

Nascimento Silva 

Higienização dos 

Espaços e materiais 

Ensino fundamental Auxiliar de Serviços 

Gerais 

9.2 Infraestrutura física 

 
1 sala de informática 

2 salas de aula teóricas 

1 banheiro feminino (3 wc e 2 duchas) 

1 banheiro masculino (3 wc e 2 duchas) 1 sala 

de coordenação 

1 sala de assistência social 

1 sala de apoio para os educadores 

 
1 Refeitório 

1 quadra poliesportiva 

1 Padaria Escola 

1 Pastelaria Escola 

1 Restaurante escola 

Espaço de convivência (ar livre) 

Estacionamento

 

9.3 Recursos materiais 

Violinos Violas Violoncelo 

Alfaias 

Caixa de som Microfone 

1 computador de uso 

da coordenação 1 

computador de uso 

do serviço social 1 

impressora 

1 telefone 

1 Projetor (Datashow)
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10.1 Recurso da Concedente: 
 

SERVIÇO DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
Nº Especificação Quantidade Nº meses Valor Unitário Valor Total 

01 Coordenador(a) do 

Projeto 

01 4h semanais 

(8 meses) 

Contrapartida 

da instituição 

Contrapartida 

da instituição 

02 Instrutor(a) de 

Percussão 

01 3h semanais 

(5 meses) 

R$600,00 R$3.000,00 

02 Instrutor(a) de 

instrumentos 
de cordas 

01 6h semanais 

(5 meses) 

R$1.200,00 R$ 6.000,00 

04 Psicóloga 01 4h semanais 
(6 meses) 

R$ 1.200,00 R$ 7.200,00 

05 Assistente 

Social 

01 4h semanais 

(8 meses) 

R$ 1.200,00 R$ 9,600,00 

TOTAL R$25.800,00 

 

ENCARGOS 

Nº Especificação Quantidade Nº meses Valor Unitário Valor Total 

01 Décimo terceiro     

02 Férias     

03 Previdência Social 
(INSS) 

4 7 meses R$737,14 R$ 5.160,00 

04 FGTS     

05 Despesas Contrato 
Estágio 

    

06 Multa rescisória     

07 PIS     

08 ISS 4 7 meses R$ 184,29 R$1.290,00 

TOTAL R$ 6.450,00 

 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Nº Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 Assessoria Jurídica 01 08 1.100,00 R$8.800,00 

TOTAL R$ 8.800,00 

 
PASSAGENS 

Nº Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01      

      

TOTAL  

10. DETALHAMENTO DOS CUSTOS 
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DIÁRIAS 

Nº Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01      

      

TOTAL  

 

MATERIAL DE CONSUMO 

Nº Especificação Unidade 
Quantidade de 

meses 
Valor Mensal  Valor Total 

  
Material de Consumo: 

Alimentação  
        

1 Pães bisnaguinha/seda Pc 6 meses   R$                       56,00  R$ 336,00 

2 Requeijão Un 6 meses   R$                       33,27  R$ 199,60 

3 fubá Pc 6 meses   R$                       44,00  R$ 264,00 

4 Ovos Ban 6 meses   R$                    199,87  R$ 1.199,20 

5 Salsicha Kg 6 meses  
 R$                     
117,23  

R$ 703,36 

6 Filé de peito de frango, Kg 6 meses  
 R$                     
211,33  

R$ 1.268,00 

7 Carne moída Kg 6 meses   R$                       86,60  R$ 519,60 

8 Queijo mussarela Kg 6 meses   R$                       95,96  R$ 575,76 

0 Óleo Un 6 meses   R$                       23,33  R$ 140,00 

10 Açúcar Kg 6 meses   R$                       26,60  R$ 159,60 

11 Arroz Kg 6 meses   R$                       79,87  R$ 479,20 

12 Margarina Kg 6 meses   R$                       91,56  R$ 549,36 

13 Leite em pó Pc 6 meses   R$                       63,33  R$ 380,00 

14 Macarrão Pc 6 meses   R$                       31,33  R$ 188,00 

15 Biscoito Pc 6 meses   R$                       54,00  R$ 324,00 

16 bebida láctea Pc 6 meses   R$                       38,53  R$ 231,20 

17 Achocolatado Pc 6 meses   R$                    193,33  R$ 1.160,00 

18 Maionese sachê 6 meses   R$                       14,33  R$ 86,00 

19 Extrato de tomate sachê 6 meses   R$                       26,53  R$ 159,20 

20 Sal kg 6 meses   R$                         3,33  R$ 20,00 

21 Creme de leite Cx 6 meses   R$                       35,33  R$ 212,00 

22 Leite condensado Cx 6 meses   R$                       19,96  R$ 119,76 

23 Batata Inglesa Kg 6 meses   R$                       34,67  R$ 208,00 

24 Cenoura Kg 6 meses   R$                       18,67  R$ 112,00 

25 Cebola Kg 6 meses   R$                       21,67  R$ 130,00 

26 Alho Kg 6 meses   R$                       33,33  R$ 199,95 

27 Coentro Un 6 meses   R$                       15,87  R$ 95,20 

28 Banana Un 6 meses   R$                       39,87  R$ 239,20 

29 Mamão Un 6 meses   R$                       39,87  R$ 239,20 

30 Melão Un 6 meses   R$                       39,87  R$ 239,20 
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31 Laranja Un 6 meses   R$                    106,13  R$ 636,80 

32 Maçã Un 6 meses   R$                    299,40  R$ 1.796,40 

33 Polpas Un 6 meses   R$                       79,87  R$ 479,20 

34 Farinha de Trigo Kg 6 meses   R$                       53,20  R$ 319,20 

TOTAL: R$ 13.968,19 

  
MATERIAL DE CONSUMO: 

Material de Escritório e 
Didático 

Unidade 
Quantidade de 

meses 
Valor Mensal  Valor Total 

35 Grampeador Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 23,00 R$ 23,00 

36 Grampos Cx. 
1 mês - compra 

única 
R$ 8,00 R$ 8,00 

37 Lápis Cx. 
1 mês - compra 

única 
R$ 48,00 R$ 48,00 

38 Borracha Cx. 
1 mês - compra 

única 
R$ 25,00 R$ 25,00 

39 
Correia para instrumentos de 
percussão 

Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 50,00 R$ 50,00 

40 Encordoamento para violino Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 90,00 R$ 90,00 

41 Encordoamento para viola Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 38,00 R$ 38,00 

42 
Encordoamento para 
violoncelo 

Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 136,00 R$ 136,00 

43 Pele para alfaia Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 325,00 R$ 325,00 

44 Resma de papel (A4) CX 
1 mês - compra 

única 
R$ 180,00 R$ 180,00 

45 Papel A4 (120g) Pc 
1 mês - compra 

única 
R$ 34,80 R$ 34,80 

46 Tinta para impressora (preta ) Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 203,70 R$ 203,70 

47 Tinta para impressora(azul) Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 135,80 R$ 135,80 

48 
Tinta para impressora 
(amarela) 

Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 67,90 R$ 67,90 

49 Tinta para impressora(rosa) Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 67,90 R$ 67,90 

50 Cabaça Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 225,00 R$ 225,00 

51 Contas PC 
1 mês - compra 

única 
R$ 50,00 R$ 50,00 

52 Pasta catálogo Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 83,70 R$ 83,70 

53 Saco plástico  ofício pacote Saco 
1 mês - compra 

única 
R$ 85,50 R$ 85,50 
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54 Clips Cx 
1 mês - compra 

única 
R$ 14,40 R$ 14,40 

55 Caneta esferográfica Cx 
1 mês - compra 

única 
R$ 77,40 R$ 77,40 

56 Fita Adesiva Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 61,00 R$ 61,00 

 TOTAL: R$ 2.030,10 

  
MATERIAL DE 

CONSUMO: Material de 
higine/limpeza 

Unidade 
Quantidade de 

meses 
Valor Mensal  Valor Total 

57 Papel toalha (Fardo) Pc 6 meses   R$                    127,20  R$ 763,20 

58 Papel Higiênico (fardo) Pc 6 meses   R$                       46,00  R$ 276,00 

59 Sabonete líquido (Bambona) Un 6 meses   R$                       14,35  R$ 86,10 

60 Desinfetante Un 6 meses   R$                       14,35  R$ 86,10 

61 Água Sanitária Un 6 meses   R$                       21,00  R$ 126,00 

62 Antimofo Lt 6 meses   R$                       19,80  R$ 118,80 

63 Vassoura Un 6 meses   R$                       32,00  R$ 192,00 

64 Rodo Un 6 meses   R$                         6,00  R$ 36,00 

65 Pano de chão Un 6 meses   R$                         5,00  R$ 30,00 

66 Saco Lixo (200Lts) Pc 6 meses   R$                       25,33  R$ 152,00 

TOTAL: R$ 1.866,20 

  
MATERIAL DE 

CONSUMO: Material de 
divulgação  

Unidade 
Quantidade de 

meses 
Valor Mensal  Valor Total 

67 Folders Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 600,00 R$ 600,00 

68 Cartazes Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 310,00 R$ 310,00 

69 Camisas Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 836,50 R$ 836,50 

70 Banner Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 110,00 R$ 110,00 

TOTAL: R$ 1.856,50 

      

TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO R$ 19.720,99 

   

  
DESPESAS 

CORRENTES 
Unidade 

Quantidade de 
meses 

Valor Mensal  Valor Total 

     71 Contas de água/ Esgosto Mensal 6 meses   R$                    150,00   R$            900,00  

72 Conta de luz Mensal 6 meses   R$                   180,00   R$        1.080,00  

73 Conta de telefone Mensal 6 meses   R$                     38,00   R$            228,00  

74 Internet Mensal 6 meses   R$                       50,00   R$            300,00  

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES   R$        2.508,00  
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TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS CORRENTES R$ 22.228,99 

  

11. PLANO DE APLICAÇÃO  

NATUREZA DA DESPESA   VALOR R$ 
TOTAL Código Especificação 

 SERVIÇO DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   R$ 25.800,00 

 ENCARGOS   R$ 6.450,00 

 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 

  R$ 8.800,00 

 MATERIAL DE CONSUMO   R$ 19.720,99 

 DESPESAS CORRENTES   R$ 2.508,00 

TOTAL DO PROJETO    R$ 63.278,99 

25% DO CEDCA CONFORME EDITAL   R$ 15.819,75 

VALOR A SER CAPTADO    R$ 79.098,74 

 

 
 

 

 
DATA (DURAÇÃO) 

 
AÇÕES PLANEJADAS 

03/10/2022 a 27/02/2023 

(5 meses) 

65 encontros por meio de Oficinas para crianças e adolescentes, sendo: 

Oficina de percussão, Oficina de construção de instrumentos, 

Oficinas de cordas e Oficina de Formação Humana e Cidadã 

09/01/2023 a 20/03/2023 

(3 meses) 

03 Ensaios Gerais para as apresentações 

11/01/2023 a 22/03/2023 

(3 meses) 

03 apresentações durante o período de execução do projeto 

16/11/2022 a 08/03/2023 03 Encontros/Reunião com as famílias das Crianças e adolescentes 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO 
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(3 meses)  

10/10/2022 a 30/11/2022 

(1 mês) 

40 Triagens nutricionais com as crianças, adolescentes e suas 

famílias. 

05/12/2022 a 06/03/2023 

(3 meses) 

40 Acompanhamentos Nutricionais com as Crianças, 

Adolescentes e suas famílias 

07/12/2022 a 28/02/2023 

(2 meses) 

04 Encontros informativos sobre a manipulação adequada o valor 

nutricional dos alimentos 

03/10/2022 a 27/02/2023 

(5 meses) 

60 Refeições semanais preparadas e distribuídas de forma satisfatória 

para as crianças, adolescentes e suas respectivas famílias 

 

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASES  

Meta 
Etapa/ 
Fase 

Especificaçã
o 

Indicador físico Duração 

Unid.  Quant. Início Términ
o 

65 encontros para 

crianças e 

adolescentes por 

meio de 

atividades 

musicais e lúdicas 

através de 

oficinas 

 Oficina de 

percussão, 

1 Oficina 

de cordas e 

1 Oficina 

de 

Formação 

Humana e 

Cidadã 

Relatório de 

atividades, 

Lista de 

frequência, 

registro 

audiovisual 

(vídeos, 

fotografia) 

 
 

 
3 

ofici

nas 

com 

65 

encontros 

 
 

03/10

/ 

2022 

 

 
 

27/02/ 

2023 

03 Ensaios Gerais 

para as 

apresentações em 

público ou na 

modalidade 

remota 

 
Ensaios 

Gerais com os 

devidos 

instrumentos 

para as 

apresentações 

Fotos, vídeos, 

roda de 

conversa 

sobre os 

ensaios 

  
3 ensaios 

1 por 

apresentaç

ã o 

 
 

09/01

/2023   

 
 

20/0

3/ 

2023 

 

 
 
 
 

03 Apresentações 

durante o período 

de execução do 

projeto 

 Que os 

educandos 

consigam 

desenvolver 

uma 

apresentação 

musical 

dentro do 

universo da 

música 

popular 

nordestina, 

com 

autonomia 

e 
desenvoltura. 

Fotos, vídeos, 

roda de 

conversa 

sobre as 

apresentações

. 

  
 
 
 

 
3 meses 

 
 
 
 
 

11/01

/2023  

 

 
 
 
 
 

22/03/ 

2023 
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03 Encontros/ 

Reunião 

presencial ou na 

modalidade 

remota com as 

famílias das 

Crianças e 

adolescentes 

 
Famílias 

ativamente 

participantes 

no processo 

musical das 

crianças e 

adolescentes, 

fortalecendo o 

vínculo com a 

Instituição e 

Comunidades. 

 
Lista de 

frequência, 

Ata e 

Registro 

Audiovisual 

(vídeos, 

fotografias) 

  
 
 

 
03 

Encontros 

 
 
 

 
16/11/ 

2022  

 
 
 

 
08/03/ 

2023 
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40 Triagens 

nutricionais com 

as crianças, 

adolescentes e 

suas famílias. 

 Triagem 

nutricional das 

crianças e 

adolescentes 

identificando 

defasagens e 

sugerindo 

intervenções 

Fotos, vídeos, 

Lista de 

frequência, 

relatório de 

atividades 

 
 
 

40 triagens 

nutricionais 

 
 
 

10/10 

/2022  

 

 
 
 

30/11/

2022 

 
40 

Acompanhamentos 

Nutricionais com as 

Crianças, 

Adolescentes e suas 

famílias 

  
Melhoria na 

qualidade 

alimentar e de 

saúde das 

crianças, 

adolescentes e 

suas famílias 

Fotos, vídeos, 

Lista de 

frequência, 

relatório de 

atividades e 

rodas de 

conversa sobre 

o atendimento 

 

 
40 

Acompanha 

-mentos 

Nutricionais 

 
 
 

05/12/2

022  

 

 
 
 

06/03/

2023 

04 Encontros 

informativos com 

às crianças, 

adolescentes e suas 

famílias sobre a 

manipulação 

adequada o valor 
nutricional dos 

alimentos 

 Acesso a 

informação de 

sobre o valor 

nutricional, 

manipulação 

adequada dos 

alimentos, 

evitando 

desperdícios 

Relatório de 

atividades, Lista 

de frequência, 

registro 

audiovisual 

(vídeos, 

fotografia) 

 
 

 
04 

Encontros 

informativos 

 
 
 

07/12/2
022  

 

 
 
 

28/02/ 

2023 

60 Refeições 

semanais 

preparadas e 

distribuídas para 

as crianças, 

adolescentes e 

suas respectivas 
famílias 

 Refeições 

balanceadas, 

preparadas 

respeitando 

todas as 

normas de 

segurança 

Fotos, vídeos, 

Lista de 

frequência e 

prestação de 

contas 

 
60 

Refeições 

preparadas e 

distribuídas 

 
 

03/10/2

022 

 

 
 

    27/02/ 

2023 

 
 14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Objetivos 

específicos 

Meio de 

verificação 

Instrumentos 

para coleta dos 

dados 

 
Periodicidade 

Responsável 

pela ação 

 

 
Conhecer as 

variações que 

caracterizam a 

música popular 

nordestina e 

apresentar a 

diversidade rítmica 

da música de cada 

estilo estudado. 

Avaliação 

contínua sob a 

assimilação dos 

conhecimentos 

apresentados; 

 
Relatório de 

atividades 

 
 

Bimensal 

 
 

Instrutores 

 

 
Trabalhos 

realizados pelos 

educandos 

Material físico 

elaborado pelas 

crianças e 

adolescentes e 

registros 

audiovisuais 

(vídeos e 

fotografias) 

 
 

 
Bimensal 

 

 
Instrutores e 

Estagiária de 

pedagogia 



Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste 

 

 

 

 
Aplicar 

competências e 

habilidades 

construídas no que 

se refere à prática da 

música. 

 
Apresentações em 

público, Auto 

avaliação 

participativa com 

as crianças e 

adolescentes 

 
Registros 

audiovisuais (vídeos 

e fotografias), Relato 

de experiência 

(relatório) 

 

 
Conforme as 

apresentações 

realizadas 

Estagiária de 

pedagogia e 

Estagiária de 

serviço social, 

com a 

coordenação do 

projeto e 

Psicóloga 

Favorecer espaços de 

convivência, 

socialização, com o 

intuito que os 

educandos possam 

crescer na 

consciência da sua 

condição de sujeito 

de direitos. 

Oficinas de 

formação humana 

e cidadã 

Frequência dos 

educandos e 

relatórios 

Mensal (a partir 

do segundo mês) 

 
Psicóloga 

 

Participação no 

FOSCAR 

 
Frequência de 

participação no 

FOSCAR 

 
 

Mensal 

 
Assistente Social e 

Coordenação do 

Projeto 

 
 

 

Recife, de de 2021. 

 

 
 

Fabiana Maria Machado Oliveira 
Diretora Presidente da Fundação CECOSNE
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ANEXO II 
 

 

PLANO DE TRABALHO “SONS DA CULTURA NORDESTINA: DO POPULAR AO ERUDITO” 

1. DADOS CADASTRAIS  

ÓRGÃO /ENTIDADE PROPONENTE CNPJ 

Fundação Centro de Educação Comunitária e 

Social do Nordeste – CECOSNE 

10.569.648/0001-37 

Endereço 

Rua José Osório, 124 – Madalena | CEP: 50.610-280 

CIDADE UF Nº TELEFONE RPA 

Recife Pernambuco (81) 3227-1763 4.1 

EMAIL: fundacao@cecosne.org.br 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE OPERAÇÃO 

Caixa Econômica 1030 3123-3  

 
NOME DO RESPONSÁVEL  

Fabiana Maria Machado Oliveira 

CPF RG – ÓRGÃO EMISSOR FUNÇÃO MATRÍCULA 

758.287.583-49 94002025750 | SSP/CE Diretora Presidente  

Endereço 

Rua José Osório, 124 – Madalena | CEP: 50.610-280 

CIDADE UF NºTELEFONE RPA 

Recife Pernambuco (81) 3227-1763 4.1 

EMAIL diretorapresidente@cecosne.org.br 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO  

TÍTULO DO PROJETO 
PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Início Término 

Projeto Sons da Cultura Nordestina: do popular ao erudito 09/2022 04/2023 

 Identificação do Objeto 

 
“O Projeto Sons da Cultura Nordestina: do popular ao erudito” numa perspectiva, de enaltecer a cultura 

nordestina, busca promover a educação das crianças e adolescentes através da música, através do conhecimento 

das variações que caracterizam a música popular nordestina e erudita, os instrumentos que a compõem; o 

desenvolvimento das competências e habilidades construídas no que se refere à prática da música; e a oferta e 

favorecimento de condições e espaços de convivência e sociabilização que contribuam para o conhecimento e a 

prática musical e valorização da cultura popular do Nordeste. Nesse sentido, as atividades propostas pelo projeto, 

trazem benefícios nas dimensões motora, cognitiva, sociocultural e nas relações afetivas, uma vez que não se 

trata de ser apenas uma experiência teórica ou lúdica, mas sim, de um engajamento na formação de identidade 

cultural e de uma educação integral dos nossos educandos. 

mailto:fundacao@cecosne.org.br
mailto:diretorapresidente@cecosne.org.br
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Justificativa da Proposição 

Acreditamos em uma educação integral, considerando aspectos formativos bem como o desenvolvimento de 

habilidades, nesse sentido, o ensino da música é fundamental nesse processo educativo. O projeto visa afirmar e 

ressaltar a grande importância e influência que a música traz para o aprendizado de crianças e adolescentes, uma 

vez que não se trata de ser apenas uma experiência lúdica, mas um direcionamento de sua potencialidade afetiva, 

cognitiva e sócio cultural. Priorizamos o resgate das raízes nordestinas estando em consonância com outras 

atividades já oferecidas na Fundação CECOSNE, como a capoeira e atividades musicais de violão. Dentro dessa 

perspectiva nasceu o projeto Sons da Cultura Nordestina: do popular ao erudito, inicialmente realizado 

em 2017/2018, e em seguida, entre 2019/2020 com o apoio e financiamento do COMDICA e do FMCA 

respectivamente. Visto os bons frutos gerados e o trabalho que conseguimos realizar como sustentabilidade do 

mesmo, pretendemos fortalecer o conhecimento e vivência dessas crianças e adolescentes por meio da música, 

sendo este um fator que desperta e motiva o interesse dos nossos educandos, bem como a preservação da cultura 

nordestina como processo de construção da identidade coletiva/individual. Tendo como diálogo prioritários as 

Comunidades do Sítio do Berardo, Mangueira da Torre e Sítio do Cardoso (Zona Especial de Interesse Social - 

ZEIS), percebemos o estado de vulnerabilidade social em que vivem nossos educandos, sendo de grande 

importância a implementação de atividades que sejam possibilidade de divisor de águas na vida dessas crianças 

e adolescentes. Levando em consideração a realidade já descrita, promovemos atividades de formação humana e 

cidadã acompanhada pela coordenação do projeto, assistente social e psicóloga, que visam a construção do ser e 

de valores através da educação musical. 

Metodologia 

Reafirmando o Compromisso com a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, 

no que se refere a educação de qualidade, a Fundação CECOSNE almeja assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade, através da promoção de oportunidades de aprendizagem, além de fomentar espaços de 

competência técnica e profissional para crianças e adolescentes, possibilitando a inclusão nos diversos espaços 

da sociedade, bem como futuramente, no mercado de trabalho. Assim, serão oferecidas (quatro) oficinas em 

turmas com dias e horários distintos, de modo a garantir tomadas todas as medidas de higienização e proteção 

antes, durante e depois das atividades, de acordo com as diretrizes e protocolos da OMS e das autoridades 

sanitárias locais. A oficina de percussão e confecção de instrumentos acontecerão uma vez na semana, 

com carga horária de 3 (três) horas cada, no turno da tarde, das 13h30min às 16h30min, visando o 

desenvolvimento das habilidades musicais referentes aos instrumentos de percussão, percepção dos diversos 

ritmos nordestinos e estimulação das habilidades manuais e artísticas na elaboração do seu próprio instrumento, 

ligado a cultura nordestina. A oficina de instrumentos de cordas, terá carga horária de 5 (cinco) horas 

semanais, com dois encontros por semana, por meio do método Suzuki, mundialmente utilizado no ensino de 

instrumentos clássicos de corda, contemplando conteúdos como: a Família das cordas friccionadas (violino, viola, 

violoncelo e contrabaixo), Estrutura do instrumento, Execução, Postura Pegada Fricção, Golpes de arco, 

Posicionamento dos dedos da mão esquerda, Exercícios técnicos, Escala de lá maior (1 oitava) violino, viola e 

violoncelo escala de ré maior (1 oitava), Escalas e arpejos em duas oitavas, Treinos de agilidade, Ligadura, 

Pizzicato, Repertórios correspondentes aos conteúdos trabalhados, Músicas avulsas para solo dueto e em grupo 

de cordas. A Oficina de Formação Humana e Cidadã, a partir de princípios éticos e cristãos, visa a 

promoção do respeito à vida e à dignidade humana, o sentimento de pertencimento e responsabilidade social, o 

desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas, o respeito às diferenças na perspectiva da educação 

integral, e por meio das intuições pedagógicas de Paula Frassinetti, estimular a reflexão e o compromisso com a 

construção de uma sociedade mais justa, humana e solidária. Essa oficina acontecerá mensalmente, com carga 

horária de 2 (duas) horas, a contar do segundo mês de execução do projeto, sendo abordado além desses 

temas/valores, o conhecimento e apropriação dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. As oficinas 

sobre instrumentos e ritmos da cultura nordestina pretendem resgatar a história e importância da cultura 

nordestina, introduzindo conceitos e fundamentos da música regional. 
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3. PROGRAMA DE EXECUÇÃO (META / ETAPA / FASE) - MENSAL  

Meta 
Etapa/ 
Fase Atividade Especificação 

Indicador Físico Duração 

Unid. Quant. Início Fim 

65 encontros para 

crianças e adolescentes 

por meio de atividades 

musicais e lúdicas 

através de oficinas 

 Oficina de 

percussão, 1 

Oficina de 

cordas e 1 

Oficina de 

Formação 

Humana e 

Cidadã 

Relatório de 

atividades, 

Lista de 

frequência, 

registro 

audiovisual 

(vídeos, 

fotografia) 

 
 

 
3 

oficinas 

 
 

65 

encontr os 

 
 

03/10 

/2022 

 

 
 

   27/02/ 

2023 

03 Ensaios Gerais 

para as apresentações 

em público ou na 

modalidade remota 

 Ensaios Gerais 

com os devidos 

instrumentos 

para as 

apresentaçõe s 

 
Fotos, vídeos, 

roda de 

conversa sobre 

os ensaios 

 
 

1 ensaio 

por mês/ 

apresentaç

ã o 

 
3 

ensaio s 

 
 

09/01 

/2023   

 
 

20/03/ 

2023 

 

 
03 

Apresentações durante 

o período de execução 

do projeto 

 Apresentação 

musical dentro 

do universo da 

música popular 

nordestina, 

com autonomia 

e desenvoltura 

 
 

Fotos, vídeos, 

roda de 

conversa sobre 

as 

apresentaçõe s. 

 
3 

apresentaç

õ es 

(modalida

de remota 

ou 

presencial) 

 
 
 

3 

meses 

 
 
 

11/01/ 

2023  

 

 
 

    

   22/03/ 

2023 

03 Encontros/ Reunião 

presencial ou na 

modalidade remota 

com as famílias das 

 Famílias 

ativamente 

participantes 

no processo 

musical das 
crianças e 

adolescentesf 

 
Lista de 

frequência, Ata 

e Registro 

Audiovisual 

 
03 

Encontros 

 

 
03 

meses 

 
16/11/ 

2022  

 
 

    08/03/ 

2023 

Pretendemos transitar do erudito ao popular, através dos diversos ritmos e do diálogo entre a percussão nordestina 

e os instrumentos eruditos de corda (violino, viola e violoncelo), criando espaços favoráveis para à prática, 

vivência, descoberta musical, além do estímulo a criatividade através da produção de instrumentos percussivos. 

Julgamos importante que a teoria passe pela experiência vivida, a práxis é necessária para um aprendizado sólido. 

Pensando nisso, serão organizados espaços favoráveis para a prática, vivência, descoberta musical, além do 

estímulo à criatividade através da descoberta do universo musical. Além das oficinas, a Fundação CECOSNE 

possibilitará Acompanhamento Nutricional para as crianças, adolescentes e suas famílias, por meio de 

triagens e encontros (in)formativos, com exercícios práticos sobre o valor nutricional de cada alimento, 

favorecendo o melhor uso/aproveitamento do alimento, evitando assim, o desperdício, além de produzir e 

distribuir refeições às crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, durante o período de execução do projeto, 

seguindo os protocolos de biossegurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Desse modo, para atingir os 

objetivos é imprescindível a interação e integração com as famílias, sendo necessário favorecer espaços de escuta 

e acompanhamento, por diversos canais, como: encontros presenciais, ligações por telefone, mensagens e 

videoconferência pelas plataformas digitais, realização de rodas de conversa, Lives e apresentação de vídeos 

temáticos também serão utilizados. 
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Crianças e 

adolescentes 

 ortalecendo o 

vínculo com a 

Instituição e 
Comunidades. 

(vídeos, 

fotografias) 

    

40 Triagens 

nutricionais com as 

crianças, adolescentes 

e suas famílias. 

 Triagem 

nutricional das 

crianças e 

adolescentes 

identificando 

defasagens e 
sugerindo 

intervenções 

Fotos, vídeos, 

Lista de 

frequência, 

relatório de 

atividades 

 
1 Triagem 

por criança, 

adolescente 

e suas 

respectivas 

famílias 

 
40 

triagen s 

nutricio 

nais 

 
 
 

10/10 

/2022  

 

 
 
 

30/11/ 

2022 

 
40 

Acompanhament os 

Nutricionais com as 

Crianças, Adolescentes e 

suas famílias 

  
Melhoria na 

qualidade 

alimentar e de 

saúde das 

crianças, 

adolescentes e 

suas famílias 

Fotos, vídeos, 

Lista de 

frequência, 

relatório de 

atividades e 

rodas de 

conversa sobre 

o 

atendimento 

 
40 

Acompanha 

-mentos 

Nutricionais 

 
 

 
3 

meses 

 
 
 

05/12/

2022  

 

 
 
 

06/03/ 

2023 

04 Encontros 

informativos com às 

crianças, adolescentes 

e suas famílias sobre a 

manipulação adequada 

o valor nutricional dos 

alimentos 

 Acesso a 

informação de 

sobre o valor 

nutricional, 

manipulação 

adequada dos 

alimentos, 

evitando 

desperdícios 

Relatório de 

atividades, Lista 

de frequência, 

registro 

audiovisual 

(vídeos, 

fotografia) 

 
 
 
 

04 

Encontros 

informativos 

 
 
 
 
 

2 
meses 

 
 
 

07/12/
2022  

 

 
 
 

28/02/ 

2023 

60 Refeições semanais 

preparadas e 

distribuídas para as 

crianças, adolescentes 

e suas respectivas 
famílias 

 Refeições 

balanceada, 

preparadas 

respeitando 

todas as 

normas de 

segurança 

Fotos, vídeos, 

Lista de 

frequência e 

prestação de 

contas 

 
2 refeições 

para cada 

criança, 

jovem por 

encontro 

 
60 

Refeiç 

ões 

prepar 

adas e 

distribu 

ídas 

 
 

03/10/

2022 

 

 
 

    27/02/ 

2023 

4. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) - MENSAL  

NATUREZA DA DESPESA   
VALOR R$ TOTAL 

Código Especificação 

 SERVIÇO DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   R$ 25.800,00 

 ENCARGOS   R$ 6.450,00 

 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   R$ 8.800,00 

 MATERIAL DE CONSUMO   R$ 19.720,99 

 DESPESAS CORRENTES   R$ 2.508,00 

TOTAL GERAL   R$ 63.278,99 
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25% DO CEDCA CONFORME EDITAL   R$ 15.819,75 

VALOR A SER CAPTADO   R$ 79.098,74 

 
 

 
 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto ao CEDCA-PE, 
para os efeitos e sob penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência 
com o Tesouro Estadual, ou qualquer órgão ou entidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que impeça 
a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma 
deste plano de trabalho. 

 
 

Recife/PE,           de de 2022. 

 

 
 

      Mércia Maria Alves dos Santos  

Representante legal  da Fundação CECOSNE 

 

 

 

O presente trabalho, foi aprovado pelo CEDCA-PE, no dia . 

Recife/PE, de de 20 . 

 
 

PRESIDENTE DO CEDCA-PE

6. DECLARAÇÃO 

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 
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ANEXO III 
 

PLANILHAS DE DETALHAMENTO DE CUSTOS 
 

 

SERVIÇO DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

Nº Especificação Quantidade Nº meses Valor Unitário Valor Total 

01 Coordenador(a) do 

Projeto 

01 4h semanais 

(8 meses) 

Contrapartida 

da instituição 

Contrapartida 

da instituição 

02 Instrutor(a) de 

Percussão 

01 3h semanais 

(5 meses) 

R$600,00 R$3.000,00 

02 Instrutor(a) de 

instrumentos 
de cordas 

01 6h semanais 

(5 meses) 

R$1.200,00 R$ 6.000,00 

04 Psicóloga 01 4h semanais 
(6 meses) 

R$ 1200,00 R$ 7.200,00 

05 Assistente 

Social 

01 4h semanais 

(8 meses) 

R$ 1.200,00 R$ 9,600,00 

TOTAL R$25.800,00 

 
ENCARGOS 

Nº Especificação Quantidade Nº meses Valor Unitário Valor Total 

01 Décimo terceiro     

02 Férias     

03 Previdência Social 
(INSS) 

4 7 meses R$900,00 R$ 5.160,00 
 

04 FGTS     

05 Despesas Contrato 
Estágio 

    

06 Multa rescisória     

07 PIS     

08 ISS 4 7 meses R$ 257,14 R$ 1.290,00 

TOTAL R$ 6.450,00 

 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Nº Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 Assessoria Jurídica 01 08 1.100,00 R$8.800,00 

TOTAL R$ 8.800,00 

 
 

PASSAGENS 
Nº Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01      

      

TOTAL  
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DIÁRIAS 

Nº Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01      

      

TOTAL  

 

MATERIAL DE CONSUMO 

Nº Especificação Unidade 
Quantidade de 

meses 
Valor Mensal  Valor Total 

  
Material de Consumo: 

Alimentação  
        

1 Pães bisnaguinha/seda Pc 6 meses   R$                       56,00  R$ 336,00 

2 Requeijão Un 6 meses   R$                       33,27  R$ 199,60 

3 fubá Pc 6 meses   R$                       44,00  R$ 264,00 

4 Ovos Ban 6 meses   R$                    199,87  R$ 1.199,20 

5 Salsicha Kg 6 meses  
 R$                     
117,23  

R$ 703,36 

6 Filé de peito de frango, Kg 6 meses  
 R$                     
211,33  

R$ 1.268,00 

7 Carne moída Kg 6 meses   R$                       86,60  R$ 519,60 

8 Queijo mussarela Kg 6 meses   R$                       95,96  R$ 575,76 

0 Óleo Un 6 meses   R$                       23,33  R$ 140,00 

10 Açúcar Kg 6 meses   R$                       26,60  R$ 159,60 

11 Arroz Kg 6 meses   R$                       79,87  R$ 479,20 

12 Margarina Kg 6 meses   R$                       91,56  R$ 549,36 

13 Leite em pó Pc 6 meses   R$                       63,33  R$ 380,00 

14 Macarrão Pc 6 meses   R$                       31,33  R$ 188,00 

15 Biscoito Pc 6 meses   R$                       54,00  R$ 324,00 

16 bebida láctea Pc 6 meses   R$                       38,53  R$ 231,20 

17 Achocolatado Pc 6 meses   R$                    193,33  R$ 1.160,00 

18 Maionese sachê 6 meses   R$                       14,33  R$ 86,00 

19 Extrato de tomate sachê 6 meses   R$                       26,53  R$ 159,20 

20 Sal kg 6 meses   R$                         3,33  R$ 20,00 

21 Creme de leite Cx 6 meses   R$                       35,33  R$ 212,00 

22 Leite condensado Cx 6 meses   R$                       19,96  R$ 119,76 

23 Batata Inglesa Kg 6 meses   R$                       34,67  R$ 208,00 

24 Cenoura Kg 6 meses   R$                       18,67  R$ 112,00 

25 Cebola Kg 6 meses   R$                       21,67  R$ 130,00 

26 Alho Kg 6 meses   R$                       33,33  R$ 199,95 

27 Coentro Un 6 meses   R$                       15,87  R$ 95,20 

28 Banana Un 6 meses   R$                       39,87  R$ 239,20 
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29 Mamão Un 6 meses   R$                       39,87  R$ 239,20 

30 Melão Un 6 meses   R$                       39,87  R$ 239,20 

31 Laranja Un 6 meses   R$                    106,13  R$ 636,80 

32 Maçã Un 6 meses   R$                    299,40  R$ 1.796,40 

33 Polpas Un 6 meses   R$                       79,87  R$ 479,20 

34 Farinha de Trigo Kg 6 meses   R$                       53,20  R$ 319,20 

TOTAL: R$ 13.968,19 

  
MATERIAL DE CONSUMO: 

Material de Escritótio e 
Didático 

Unidade 
Quantidade de 

meses 
Valor Mensal  Valor Total 

35 Grampeador Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 23,00 R$ 23,00 

36 Grampos Cx. 
1 mês - compra 

única 
R$ 8,00 R$ 8,00 

37 Lápis Cx. 
1 mês - compra 

única 
R$ 48,00 R$ 48,00 

38 Borracha Cx. 
1 mês - compra 

única 
R$ 25,00 R$ 25,00 

39 
Correia para instrumentos de 
percussão 

Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 50,00 R$ 50,00 

40 Encordoamento para violino Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 90,00 R$ 90,00 

41 Encordoamento para viola Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 38,00 R$ 38,00 

42 
Encordoamento para 
violoncelo 

Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 136,00 R$ 136,00 

43 Pele para alfaia Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 325,00 R$ 325,00 

44 Resma de papel (A4) CX 
1 mês - compra 

única 
R$ 180,00 R$ 180,00 

45 Papel A4 (120g) Pc 
1 mês - compra 

única 
R$ 34,80 R$ 34,80 

46 Tinta para impressora (preta ) Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 203,70 R$ 203,70 

47 Tinta para impressora(azul) Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 135,80 R$ 135,80 

48 
Tinta para impressora 
(amarela) 

Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 67,90 R$ 67,90 

49 Tinta para impressora(rosa) Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 67,90 R$ 67,90 

50 Cabaça Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 225,00 R$ 225,00 

51 Contas PC 
1 mês - compra 

única 
R$ 50,00 R$ 50,00 
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52 Pasta catálogo Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 83,70 R$ 83,70 

53 Saco plástico  ofício pacote Saco 
1 mês - compra 

única 
R$ 85,50 R$ 85,50 

54 Clips Cx 
1 mês - compra 

única 
R$ 14,40 R$ 14,40 

55 Caneta esferográfica Cx 
1 mês - compra 

única 
R$ 77,40 R$ 77,40 

56 Fita Adesiva Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 61,00 R$ 61,00 

TOTAL: R$ 2.030,10 

  
MATERIAL DE 

CONSUMO: Material de 
higine/limpeza 

Unidade 
Quantidade de 

meses 
Valor Mensal  Valor Total 

57 Papel toalha (Fardo) Pc 6 meses   R$                    127,20  R$ 763,20 

58 Papel Higiênico (fardo) Pc 6 meses   R$                       46,00  R$ 276,00 

59 Sabonete líquido (Bambona) Un 6 meses   R$                       14,35  R$ 86,10 

60 Desinfetante Un 6 meses   R$                       14,35  R$ 86,10 

61 Água Sanitária Un 6 meses   R$                       21,00  R$ 126,00 

62 Antimofo Lt 6 meses   R$                       19,80  R$ 118,80 

63 Vassoura Un 6 meses   R$                       32,00  R$ 192,00 

64 Rodo Un 6 meses   R$                         6,00  R$ 36,00 

65 Pano de chão Un 6 meses   R$                         5,00  R$ 30,00 

66 Saco Lixo (200Lts) Pc 6 meses   R$                       25,33  R$ 152,00 

TOTAL: R$ 1.866,20 

  
MATERIAL DE 

CONSUMO: Material de 
divulgação  

Unidade 
Quantidade de 

meses 
Valor Mensal  Valor Total 

67 Folders Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 600,00 R$ 600,00 

68 Cartazes Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 310,00 R$ 310,00 

69 Camisas Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 836,50 R$ 836,50 

70 Banner Un 
1 mês - compra 

única 
R$ 110,00 R$ 110,00 

TOTAL: R$ 1.856,50 

      

TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO R$ 19.720,99 

   

  DESPESAS CORRENTES Unidade 
Quantidade de 

meses 
Valor Mensal  Valor Total 
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71 Contas de água/ Esgosto Mensal 6 meses   R$                    150,00   R$            900,00  

72 Conta de luz Mensal 6 meses   R$                   180,00   R$        1.080,00  

73 Conta de telefone Mensal 6 meses   R$                     38,00   R$            228,00  

74 Internet Mensal 6 meses   R$                       50,00   R$            300,00  

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES   R$        2.508,00  

      

TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS CORRENTES R$ 22.228,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


