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ANEXO VI – Portaria nº 10, 03 de março de 2020. 

MROSC TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO 
DE COOPERAÇÃO 

 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROPONENTE 

 

1.1 DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

Razão Social: Instituto de Bombeiros de Responsabilidade Social- IBRES 

Endereço Completo: QNC 11 LOTE 01 ED S/N SALAS 400 a 405 SANDU 

TAGUATINGA DF 

CNPJ: 12.687.473/0001-98 

Município: Taguatinga UF:DF CEP: 72.115-610 

Site, Blog, Outros: https://www.ibres.org.br/, @ibres.social 

Nome do Representante Legal: Eugênio Cesar Nogueira 

Cargo: Presidente 

RG: 05.178 Órgão Expedidor: CBMDF CPF: 491.901.301-97 

Telefone Fixo: 99901-3476 Telefone Celular: 99901-3476 

E-Mail do Representante Legal: eugeniocesar@hotmail.com 

 

1.2 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Vander de Sousa Varela 

Função na parceria: Acompanhamento Coordenador 

RG: 1.210.448 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 512.305.931-87 

Telefone Fixo: (61) 99197- 0090 Telefone Celular: (61) 99197- 0090 

E-Mail do Responsável: vandervarela@hotmail.com 

 

1.3 OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) 

Razão Social: 

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

https://www.ibres.org.br/
mailto:eugeniocesar@hotmail.com
mailto:vandervarela@hotmail.com
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E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS [ ] Termo de Atuação em Rede [ ] 
Portfólio da OSC 

[ ] Outros 

 

Cargo: 
 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: 
 

Telefone Celular: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO 
 

2.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Melhor forma física e mental, resistência muscular, convivência 
de idosos por meio de atividade de ginástica. 

2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 03/12/2022 TÉRMINO: 31/12/2022 

2.3 OBJETO: Implementação e Desenvolvimento do Projeto Melhor forma física e mental, 

resistência muscular, convivência de idosos por meio de atividade de ginástica. 

2.4 DESCRIÇÃO DO OBJETO: Implantar o Projeto Melhor forma física e mental, 

resistência muscular, convivência de idosos por meio de atividade de ginástica, 

promovendo a prática de atividades físicas para a população idosa, com intuito de 

fortalecer, motivar e incentivar estilo de vida ativo, proporcionando o envelhecimento 

ativo e saudável a 200 idosos no Distrito Federal. 

2.5 JUSTIFICATIVA: 

 

Durante o século XX percebeu-se grande mudança populacional, momento em 

que saltou aos olhos dos especialistas o fenômeno de que a população estava 

envelhecendo. Este acontecimento se deu devido a uma diminuição da natalidade, 

decréscimo da fecundidade, diminuição da mortalidade e melhora das tecnologias, o 

que garantiu um aumento na expectativa de vida. 

Um em cada 10 habitantes do planeta já tem mais de 60 anos - deste grupo, quase 

40% das pessoas com 80 anos ou mais. Em 2050, prevê-se que o número de pessoas 

com 100 anos e em pleno vigor físico e mental será surpreendente. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, até 2020 a população 

idosa irá compor um contingente estimado em 31,8 milhões de pessoas. Esse 

segmento populacional, ao crescer 15 vezes no período entre 1950 e 2020 (em 
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contraste com a população total que terá crescido apenas cinco vezes), situará no Brasil         como o 

sexto país do mundo em termos de massa de idosos (Veras, 2002). 

Este contexto de envelhecimento populacional vem demandando uma maior atenção das 

políticas públicas nos últimos 25 anos, mas ainda enfrenta estigmas do preconceito e do baixo 

investimento público para esta parcela cada vez mais significativa da população. Uma das 

características que acompanha o envelhecimento populacional é o surgimento de doenças 

crônicas não transmissíveis e doenças psicológicas entre esse grupo e como consequência, 

observa-se a crescente demanda por serviços sociais e de saúde, como o fortalecimento de 

vínculos familiar. 

De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006), as necessidades 

decorrentes desse processo são múltiplas entre as quais podemos destacar, particularmente, 

a de equipes multiprofissionais e interdisciplinares com formação ou capacitação na área de 

envelhecimento e saúde do idoso, bem como a qualificação da atenção aos idosos por meio 

de ações de promoção em saúde e bem estar psicológico, agregando qualidade de vida e bem 

estar familiar. 

O envelhecer no DF não ocorre de forma igual para todos. As características locais 

demonstram uma situação mista de realidades econômicas e regionais, contemplando os mais 

desfavorecidos até aqueles que possuem uma renda econômica elevada e, além disso, muitos 

moradores do DF, independentemente da renda, envelhecem socialmente excluídos. O 

aumento constante da população idosa fez com que se despertasse o interesse e visibilidade 

por essa população, que atualmente é de aproximadamente 326 mil pessoas, o que 

corresponde a 12,8% da população total residente no DF. 

As profundas transformações no âmbito político-social, geradas pela mudança no perfil 

etário da nossa população, trazem muitos desafios para a sociedade, onde tudo deve ser 

repensado, com a perspectiva de uma revisão do papel social e da imagem do idoso, criando 

condições para liberta-lo do preconceito e da marginalização resgatando sua dignidade, 

propiciando-lhe boa qualidade de vida e convertendo as suas reivindicações em conquistas 

que possam preparar o caminho para um futuro melhor para todas as idades. 

Por fim, acreditamos que o presente projeto visa promover a educação pedagógica 

através de palestras e rodas de conversas referente a Prevenção e combate à violência 

intrafamiliar e intergeracional, a saúde e a mobilidade física da pessoa idosa , por meio 

de atividades físicas orientadas, de modo a estimular a confiança, autoestima e saúde 

mental, resultando assim no fortalecimento individual e familiar pois, o público alvo geralmente 

constitui a base familiar sendo o pilar das relações familiares intergeracionais e promovendo 

assim uma interação social; promover a saúde e a prática de atividades físicas e recreativas; 

oferecer acompanhamento interdisciplinar para os idosos. 

mailto:falecom@ibres.org.br
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2.6 DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

Esse projeto fornecerá aulas coletivas e materiais individuais e coletivos visando 

promover um estilo de vida ativo e saudável para a população de idosos a ser 

contemplada. Além de palestras e rodas de conversas com temas como: prevenção da 

violência intrafamiliar e intergeracional, estatuto do idoso, a importância da saúde mental 

e bem estar físico. 

As aulas coletivas de ginastica localizada e musculação serão realizadas logo após 

o fornecimento dos materiais destinados as modalidades. Para realização das aulas, 

serão contratados profissionais de educação física com experiencia no atendimento do 

presente público. As aulas serão ofertadas 6 vezes por semana e terão duração de uma 

hora cada, oportunizando assim, a melhora e a manutenção dos níveis de saúde por meio 

da atividade física. Tais atividades serão comprovadas mediante produção de relatórios, 

fotos, listas de presença e produção de um relatório final. 

Para a prevenção de acidentes cardiovasculares e osteomusculares durante a 

intervenção, será exigido que o profissional responsável por ministrar a aula realize uma 

anamnese para investigação de doenças e comorbidades. Para isso, será recomendado 

a aplicação do Questionário de Prontidão para Atividade Física (PARQ). O principal 

objetivo do PAR-Q é identificar possíveis limitações e restrições existentes na saúde do 

indivíduo que deseja ingressar em um programa de exercícios físicos. Em geral, o PAR- 

Q é constituído por 7 perguntas, sendo que as respostas devem estar condicionadas 

apenas entre o “sim” e o “não”. Caso a resposta seja “sim” para ao menos uma destas 

perguntas, o aconselhável é procurar um médico para um exame completo antes de 

começar a fazer exercício físicos. 

Além das aulas, o projeto ofertará um total de 200 kits de materiais para o 

desenvolvimento das aulas. O projeto primará pela aquisição dos materiais na 

especificação, com a melhor técnica e melhor preço de mercado conforme 

especificações de cada produto a ser adquirido. Cada kit contará com os seguintes 

materiais para viabilização das aulas: 1 (um) tapete/colchonete em EVA, 1 (uma) garrafa 

squeeze de água, 1 (um) bastão de PVC, 1 (uma) toalha, 1 (uma) camiseta,1(um)Kit de  

Faixas Elásticas, 1 (uma) viseira esportiva, 1 (um) Step e 1(uma) caneleira. 

O projeto oferecerá aulas de segunda a quinta para um total de 200 idosos, através 

da formação de 5 turmas, com 40 alunos, na Ceilândia. As aulas terão frequência de 6 

vezes na semana por turma, duração de 60 minutos e poderão ser realizadas nos turnos: 

matutino, vespertino. O curso contará com 2 professores com carga horária semanal de 

mailto:falecom@ibres.org.br
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20 horas aula, sendo um no periodo matutino e 1 no periodo vespertino, que serão 

responsáveis por ministrar as aulas para as 10 turmas com o auxílio de 2 monitores com 

carga horária de 20 horas por semana, um para o período matutino e 1 para o período 

vespertino.  

A aula inicial do projeto terá a participação de todas as turmas na palestra prevenção 

da violência intrafamiliar e intergeracional, durante a palestra terá rodas de conversas 

sobre o tema abordado. E para o encerramento do projeto teremos a nossa segunda 

palestra com os temas: estatuto do idoso e a importância da saúde mental e bem estar 

físico, com rodas de conversas sobre o tema. 

Quadro 1. Exemplo do cronograma de dias e horários de atendimento e palestras. 
 

Dias e horários de atendimento 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta  Sabadoa 

07h – 08h Turma 1 Turma 1 Turma 1 Turma 1 Turma 1 Turma 1 

08h - 09h Turma 2 Turma 2 Turma 2 Turma 2 Turma 2 Turma 2 

09h - 10h Turma 3 Turma 3 Turma 3 Turma 3 Turma 3 Turma 3 

Intervalo 

17h - 18h Turma 4 Turma 4 Turma 4 Turma 4 Turma 4 Turma 4 

18h - 19h Turma 5 Turma 5 Turma 5 Turma 5 Turma 5 Turma 5 

09h-10h Palestra 1: prevenção da violência 

intrafamiliar e intergeracional 
03/12/2022 

09h-10h Palestra 2: estatuto do idoso e a 

importância da saúde mental e bem 

estar físico. 

31/12/2022 

 

As aulas serão desenvolvidas na região administrativa da Ceilândia, Associação dos 

idosos da Ceilândia - EQNM 5/7 áreas especial Ceilândia. A metodologia das aulas ficará 

a critério do profissional formado em educação física, no entanto, o mesmo deverá  

basear-se suas práticas em textos científicos e diretrizes para garantia da efetividade da  

intervenção adotada no programa de aulas. As modalidades, ginastica localiza e 

musculação são caracterizados pela execução de movimentos tanto específicos (por 

exemplo: flexão de cotovelo) quanto generalizados (por exemplo: agachamento), 

seguindo o planejamento composto por séries, números de repetições, ritmo do 

movimento e tempo de descanso entre os exercícios. A pratica dessas modalidades 

quando realizada de maneira sistematizada e devidamente orientada, proporciona à 

pessoa idosa uma melhora significativa musculo esquelético e cardiovascular bem como 

maior amplitude articular maior, equilíbrio e melhor postura. 

mailto:falecom@ibres.org.br
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O sistema de monitoramento será aplicado através de avaliação do serviço que 

será feita mensalmente, por meio de pesquisa de satisfação com os idosos, a fim de 

verificar se os objetivos do Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social estão sendo 

atingidos. Além das reuniões em equipe que permitirão detectar os pontos de excelência 

e os pontos a melhorar no trabalho desenvolvido pelo instituto. 

Vale ressaltar que o IBRES se compromete em desenvolver atividades informativas 

através de palestras que serão ministradas por profissionais parceiros da instituição, 

como contrapartida social a durante a execução do projeto com os temas supracitados, 

com divulgação prévia no site da entidade e nas redes sociais, com datas e horários 

estratégico. Como dizia Rubem Alves, “ensinar é um exercício de imortalidade”, logo, 

ensinar possui fim em si mesmo, sendo assim, fica como legado aos beneficiários, o 

conhecimento compartilhado por meio de palestras promovidas pelo IBRES. 

O IBRES esclarece também que adicionou ao cronograma do projeto uma turma 

extra das 17 as 18 horas, a fim de proporcionar maior número de atendimentos ao publico 

direto de modo com que mesmo que o tempo de projeto seja menor do que o esperado, 

a quantidade de atendimentos permanecerá quanto ao a mesma quanto ao ideal 

esperado. 

 

2.7 OBJETIVOS E METAS: 

 

• Promover educação voltada a saúde e mobilidade física da pessoa idosa, 

proporcionando assim uma maior interação social; 

• Promover o hábito da prática de atividades físicas na população idosa; 

• Promover a palestra: prevenção da violência intrafamiliar e intergeracional 

• Promover a palestra: estatuto do idoso e a importância da saúde mental e bem 

estar físico. 

• Oferecer para os idosos orientações com exercícios seguros e adequados levando 

em consideração as particularidades de cada idoso para prescrição dos 

exercícios; 

• Fortalecer os laços entre idosos, comunidade e família, através das palestras e rodas 
de conversas 

2.8 PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 200 idosos com idade igual ou superior a 60 anos. 

 

2.9 CONTRAPARTIDA: 

[x] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
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[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 

 

3.0 CRONOGRAMAS 
 

3.1 CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Divulgação 03/12/2022 31/12/2022 

Entrega dos Kits de Lanche (durante as 
aulas) 

05/12/2022 31/12/2022 

Aquisição dos materiais esportivos 05/12/2022 31/12/2022 

Contratação dos Recursos Humanos 03/12/2022 31/12/2022 

Alimentação 03/12/2022 31/12/2022 

3.2 MARCOS EXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Supervisão Técnica - Monitoramento 03/12/2022 31/12/2022 

Programação Data Turno 

Divulgação 03/12/2022 
Matutino/ Vespertino e 

Noturno 

Reunião com os colaboradores 03/12/2022 Matutino 

Contratação dos Recursos Humanos 03/12/2022 Matutino 

Atividades de Atendimento 
03/12/2022 a 
31/12/2022 

Matutino / Vespertino e 
Noturno 

Palestra: prevenção da violência 
intrafamiliar e intergeracional 

03/12/2022 Matutino 

Palestra: estatuto do idoso, a importância 
da saúde mental e bem estar físico. 

03/12/2022 Matutino 

Data do Término do Termo de Fomento  31/12/2022 Noturno 

Prestação de Contas 31/12/2022 Matutino 

 

3.3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA PROJETO Melhor forma física 
e mental, resistência muscular, convivência de idosos por meio de atividade de 
ginástica. 
N° ITEM 1° PARCELA 2° PARCELA 

01 Recursos Humanos R$ 11.317,50 R$ 11.317,50 

02 Material de Divulgação R$ 1.010,00 - 

02 Material Esportivos R$ 99.905,00 - 

04 Alimentação R$ 38.225,00 R$ 38.225,00 

Valor Total de desembolso R$ 150.457,50 R$ 49.542,50 

Valor Total do Termo de Fomento 
 

R$ 200.000,00 (duzentos  mil reais) 

Observação: O Pagamento da primeira parcela de dará após assinatura do termo de 

fomento. E o pagamento da segunda parcela se dará após aprovação do relatório 

parcial das atividades. Vale salientar que a contratação dos recursos se dará 

através do MEI – Microempreendedor individual. 
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4.0 PARÂMETROS 

 
4.1 Parâmetros de aferição 

 

Metas (Quantitativas) 
Indicadores de 

Monitoramento 

Parâmetro(s) para aferição 

de cumprimento das Metas 

Realização de encontros 
com os 
profissionais e 
colaboradores para 
estimular a melhor eficácia 
de trabalho em todos os 
atendimentos. 

 
Reuniões com os 
colaboradores e 
profissionais, que 
poderá ocorrer de 
forma presencial e 
remota. 

 
 

- Registro fotográfico; 
- Lista de presença. 

Atender 200 idosos no 

Projeto Melhor forma física 

e mental, resistência 

muscular, convivência de 

idosos por meio de 

atividade de ginástica. 

 
 
 

 
- Ficha de inscrição. 

 
 
 
 

- Ficha de inscrição; 
- Registro Fotográfico. 

Atender no mínimo 70% do 

público alvo nas palestras 

oferecidas pelo IBRES 

 
- Participantes 

- Fotos; 

- Lista de presença. 

 
Metas (Qualitativas) 

Indicadores de 
Monitoramento 

Parâmetro(s) para aferição 
de cumprimento 

Fomentar a prática 
esportiva e de lazer aos 
idosos inscritos no projeto. 

Aquisição de materiais 
esportivos e uniformes 
utilizados. 

- Registro Fotográfico; 
- Nota Fiscal. 

Contratar profissionais de 
qualidade para execução 
termo de fomento, para o 
seu melhor 
desenvolvimento. 
 

Contratação de 
Recursos Humanos. 

- Registro Fotográfico; 
- Nota Fiscal. 

Ofertar duas palestras 
paras os participantes do 
projeto. 

Palestra 1: Prevenção 
da violência intrafamiliar 
e intergeracional. 
Palestra 2: Estatuto do 
idoso, a importância da 
saúde mental e bem 
estar físico. 

- Fotos  

- Lista de presença 

 

 

5.0 ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE TRABALHO 
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5.1 Atribuições 

Cargo Atribuições 

 
 
 

 
Coordenador geral 

40 H/A 

Coordenar a fase de estruturação do 
Projeto; monitorar as atividades 
desenvolvidas a fim de garantir a 
boa execução do objeto pactuado, 
bem como auxiliar os demais 
profissionais na execução das 
atividades por ele desenvolvidas; e 
assegurar a visibilidade do Projeto, 
utilizando as orientações. 

 
 

Profissional de educação física 

20H/A 

Planejar individual e coletivamente 
o trabalho a ser desenvolvido, 
inclusive, observando a 
necessidade de adequações da 
prática educativa quanto ao 
atendimento à usuários com 
deficiência 

 
 
 

Monitor de alunos 

20 H/Semana  

Orientar alunos sobre regras e 
procedimentos, regimento, 
cumprimento de horários, ouvir 
reclamações e analisar fatos. 
Acompanhar o processo de 
desenvolvimento dos usuários, em 
colaboração com os profissionais 
de educação física e as 
famílias/responsáveis. 

 
 
 

Auxiliar Administrativo 

40 H/Semana 

Apoiar nas ações e procedimentos 
no decorrer do projeto, bem como 
na assessoria administrativa de 
cadastro dos idosos, organização e 
entrega de kit lanche, uniformes e 
material esportivo. Auxiliar nos 
demais serviço correlatos à sua 
função, sempre que se fizer 
necessário. 

Psicólogo 

40 H/Semana 

Apoiar através de atividades 
planejadas de acordo com a 
demanda e necessidades 
especificas, e proporcionar um 
melhor bem estar geral, que se 
reflete na melhora de disposição 
física, do estado de humor, 
contribuindo para o aumento do 
número dos contatos interativos 
entre os idosos, melhorando 
também sua socialização geral, 
incluindo o relacionamento com a 
equipe de trabalho envolvida no 
projeto e os familiares dos próprios 
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idosos, atraves de rodas de 
conversas e atendimentos 
individualizados. 

Assistente Social 

30 H/Semana 

Caberá ao assistente social cuidar 
e realizar ações de proteção dos 
idososque participarão do projeto. 
Conhecendo a realidade de cada 
um dos beneficiarios do proejto e 
suas respectivas famílias. 

Assessoria Jurídica 

40 H/Semana  

Irá auxiliar juridicamente todas as 
ações do projeto com sua avaliação e 
pareceres seguro das leis e normas. 

Web Designer 

Profissional responsável pela 
prestação de serviço para 
desenvolvimento de site com 
alimentação dos conteúdos e 
manutenção. Criação de layouts, 
banners, projetos, scripts e 
melhoramento da estrutura do site. 

Eugenio Cesar Nogueira
Presidente do IBRES
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