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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 
Projeto ARCO 2022 - Informatizando 

1 — DADOS INSTITUCIONAIS 
1.1 Instituição Responsável: ARCO - Associação Recreativa de Colina 
1.2 Endereço: Rua José Fabri, no. 82, Jardim do Lago, Colina/SP 
1.3 Ano de Fundação da Organização: 2004 
1.4 Missão da Organização: Defesa dos direitos sociais, e promover capacitação e 
acesso de adolescentes e jovens ao mundo do trabalho. 

2— APRESENTAÇÃO COM JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
Este projeto justifica-se para aperfeiçoar o atendimento aos adolescentes, jovens e 
pessoas com deficiência, beneficiários aprendizes da instituição, e prevê a aquisição 
de equipamentos para criação de laboratório de informática, equipamentos estes 
que serão destinados exclusivamente nas ações da instituição para adolescentes e 
suas famílias, através das atividades da proponente. 
Devido a pandemia, e de acordo com instruções normativas do Ministério do Traba-
lho, o sistema de aprendizagem absorverá aulas 6 distancia, sendo incluídas na sua 
grade de cursos. Com  este advento, a ARCO se prepara para esta nova modalidade 
educacional e instrucional, com o foco especifico no aperfeiçoamento humano conti-
nuo dos seus atendidos. 
Os equipamentos também serão utilizados nas ações sociais da organização, atra-
vés de sessões lúdicas e palestras, em modo expositivo direto, para fortalecimento 
de vínculos entre os alunos, suas famílias e comunidade, com apoio do CRAS, ao 
qual a proponente é tipificada. 
Embora este projeto tenha como eixo principal "Qualificação Profissional", possui a 
transversalidade dos eixos de "Ações Socioeducativas", e o "Atendimento a Crianças 
e Adolescentes com Deficiência", tornado o projeto e sua ação executada ampla pa-
ra o aspecto temático e sua relevância no município, em especial para o público in-
fanta-juvenil. 
0 projeto prevê também a inclusão digital dos beneficiários, pois a maioria não pos-
sui acesso a computadores. 

3— OBJETO A SER FINANCIADO 
Aquisição, compra, de equipamentos descritos neste projeto (totalizando 4  notebook  
e 1 TV  Smart),  viabilizando o Laboratório de Informática da instituição. 

4— PÚBLICO ALVO 
65 adolescentes diretamente e suas famílias; e comunidade indiretamente. 

5— OBJETIVOS 
5.1 GERAL 
Mudar a realidade de seus beneficiados, possibilitando um ensino moderno e atuali- 
zado as perspectivas e novas diretrizes. Aperfeiçoar o atendimento aos adolescen- 
tes, aprendizes da instituição, possibilitando o desenvolvimento e capacitação, e in- 
clusão digital, com possibilidade de estudos remotos. 
Tornar as ações de fortalecimento de vinculo mais dinâmicas e efetivas. 
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5.2 — OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aquisição de 4 computadores (modelos  notebook)  e 1 TV  Smart  para composição do 
laboratório de informática, e aplicabilidade nas ações de capacitação e de fortaleci-
mento de vinculo da ARCO. 
Com os equipamentos, além de tornar as ações instrutivas da organização mais di-
nâmicas e atualizadas a uma pedagogia contemporânea, a instituição os utilizará 
nas ações sociais (fortalecimento de vinculo) executadas em parceria com o CRAS 
de Colina, dinamizando as palestras, atendimentos, acolhida, entre outras, em que 
os equipamentos estarão á disposição para serem utilizados, exclusivamente na ins-
tituição, para apresentação de slides, filmes,  videos,  palestras  online,  aulas  online,  
entre outras. 

6— CRONOG RAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES 	"un/22 

Aquisição Equipamentos 

Ações Capacitação 

A 6es Sociais - CRAS 

Prestação Contas  

"u1/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 

Obs.: Sujeito a alteração devido a Data de Liberação do Recurso. 

7— METODOLOGIA 
Aquisição Equipamentos: realizada com procedimento padrão, de acordo com o 
Marco Regulatório das OSC, através de orçamentos e cotações prévias, entre os 60 
dias iniciais do projeto. 
Ações Capacitação: realizadas já na instituição, aprimoradas a partir da aquisição 
destes equipamentos, tornando todas as ações dinâmicas e conectadas. 
Ações Sociais — CRAS: ações de fortalecimento de vinculo, realizadas mensalmen-
te, em parceria com o CRAS de Colina, e outros convidados, em que o foco é o 
aperfeiçoamento humano, o empoderamento dos adolescentes e a criação do per-
tencimento dos beneficiários as sua famílias e comunidade. Os equipamentos adqui-
ridos neste projeto serão utilizados para exposição de  videos,  filmes, slides, entre 
outros, para dinamizar apresentação das ações. 
Prestação de Contas: realizadas na época definida no Termo assinado. 

8— VALOR DO PROJETO 

QUANT ITEM  DESCRIÇÃO  VALOR UNIT VALOR TOTAL 
4 Notebook Notebook i5 R$ 	3.122,50 R$ 	12.490,00 
1 TV Smart TV Smart 50" R$ 	2.700,00 R$ 	2.700,00 

TOTAL R$ 	15.190,00 
s. Será realizado procedimento padrão de compra de equipamento, com tres orçamentos para a efetivag'ao da aquisiçao 
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