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PRÊMIO ITAÚ-UNICEF 2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO - CATEGORIA 2 - PARCERIA EM AÇÃO 

DADOS DE ACESSO 

Nº CNPJ da organização*: 

Nome da organização*: 

E-mail da organização*: Confirmar e-mail*: 

Telefone da organização*: 

Nome do responsável pela inscrição*: 

Senha*: Repetir a senha*: 

 

I – DADOS DA ORGANIZAÇÃO 

Nome da organização*: _____________________________________________________________________________________ 

N° CNPJ*: ________________________________________________________________________________________________ 

CEP*: ____________(Não sei o CEP)____________ 

Endereço*: _______________________________________________________ n°*: ______ Complemento: ___________________ 

Bairro*: ___________________________________________________________________ 

Cidade*: _____________________________________________________________________________ UF*: _______ 

Telefone 1*:  (____)______________________________Telefone 2:  (____)_____________________________________ 

E-mail*: _________________________________________________________________ 

Nome do responsável pela inscrição*: _______________________________________________________________________ 

Nome do representante legal: ___________________________________________________________________________________ 

 

II - ESCOLA PARCEIRA 

Nome da escola: ____________________________________________________________________________________________________ 

N° CNPJ da Associação de Pais e Mestres*: _______________________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ n°: __________ Complemento:_______________ 

Bairro: ___________________________________________________________________ CEP: __________(Não sei o CEP)______________ 

Cidade: _____________________________________________________________________________________________ UF: __________ 

Telefone 1*: ( ___ )__________________________________________________________   

Telefone 2: ( ___ )__________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Nome do diretor da escola parceira:____________________________________________________________________________________ 

 

Como tomou conhecimento do Prêmio Itaú-Unicef? 

 Canal Futura 

 Cenpec 

 Congemas 

 Conselhos 

 Correspondência física Itaú-Unicef 

 Educação&Participação 

 Itaú 

 Itaú Social 

 Órgãos públicos 

 Outras OSCs 

 Rádio 

 Redes Sociais 

 Undime 

 Unicef 

 Outros meios. Quais? 
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III – DADOS DO PROJETO  

Nome do projeto *: _____________________________________________________________________________________________________ 

Data de início do projeto *: _______ / _______ / ____________  

As atividades acontecem: ( ___ ) na OSC            ( ___ ) na Escola           ( ___ ) em ambos            ( ___ ) outros espaços 

Quais? ________________________________________________________________________________________ 

 

Informe o endereço do local onde o projeto é desenvolvido: 

Endereço*: ___________________________________________________________________nº*: _________Complemento:_____________ 

Bairro*:______________________________________________________________________CEP*:___________(Não sei o CEP)__________ 

Cidade*: ______________________________________________________________________________________________ UF*: ________ 

Telefone 1*:  ( ___ )____________________________________________________________   

Telefone 2:  ( ___ )____________________________________________________________ 

 

Nome do Coordenador do projeto na OSC: ________________________________________________________________________________ 

Função desempenhada na OSC: _________________________________________________________________________________________ 

Nome do Coordenador do projeto na Escola: ______________________________________________________________________________  

Cargo:  ( ___ ) diretor              ( ___ )  coordenador pedagógico             ( ___ ) professor            ( ___ ) outro. Qual? _____________________________ 

 

RECOMENDAÇÃO 

Para responder as questões abaixo é fundamental REALIZAR REUNIÃO ENTRE OS REPRESENTANTES DA OSC, DA ESCOLA E RESPECTIVAS 

EQUIPES DE TRABALHO, considerando o projeto da parceria. 

1. Informe até três eixos temáticos do projeto: 

 Arte/Cultura 

 Assistência Social 

 Cidadania 

 Comunicação 

 Desenvolvimento Local 

 Direitos da criança e do adolescente 

 Educação 

 Esporte 

 Etnia/Raça 

 Gênero 

 Inclusão da pessoa com deficiência 

 Meio Ambiente 

 Tecnologia 

 Outros. Quais? _____ 

 

2. Apresente o projeto da parceria, resumidamente, destacando os principais pontos (Até 500 caracteres). 

3. Como surgiu o projeto e quais as razões para se trabalhar em parceria? Informe os três principais objetivos e dados relevantes sobre o 

contexto onde o projeto é desenvolvido. (Máx. 1.500 caracteres0 

4. Como a OSC e a Escola se organizam na gestão da parceria? (Máx. 2.000 caracteres) 

5. Quais são os princípios que fundamentam as ações realizadas com as crianças, adolescentes e jovens? Como esses princípios se expressam nas 

atividades cotidianas do projeto? 

6. Apresente a equipe de trabalho envolvida na execução do projeto da parceria: 

Nome do profissional Formação profissional 
Função que  
exerce na ação 

Há quanto tempo  
atua na parceria 

Vinculação:  
contratado ou voluntário 

Inserir limite de 20 linhas     
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7. Informe no quadro abaixo o número de atendidos pelo projeto da parceria em 2017: 

Gênero 

Faixa etária 

Total Menos de 6 
anos 

6 a 9 
anos 

10 a 12 
anos 

13 a 15 
anos 

16 a 18 
anos 

Mais de 18 
anos 

Masculino        

Feminino        

Total        
        

 

8. Quais são as atividades oferecidas diretamente às crianças, adolescentes e jovens? Informe como são distribuídas ao longo da semana e quem 

participa. (Máx. 4.000 caracteres) 

9. Nas atividades oferecidas, informe o que é responsabilidade da OSC e o que é responsabilidade da escola. (Máx. 4.000 caracteres) 

10. Com base no projeto oferecido às crianças, adolescentes e jovens, como ele contribui para a formação de um sujeito integral? Exemplifique 

com ações concretas. 

11. Quais foram os resultados alcançados pelo projeto realizado na perspectiva do desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens? 

12. Como o projeto contribui para que as crianças, adolescentes e jovens conheçam e exerçam seus direitos? Destaque as atividades que 

exemplifiquem essa contribuição. (Máx. 2.100 caracteres) 

13. Como o projeto contribui para a circulação das crianças e dos adolescentes em outros espaços da comunidade? 

14. Como o projeto se integra à cultura do território e dialoga com os interesses e demandas das crianças, adolescentes e jovens e sua cultura? 

15. Como se dá a participação das famílias no projeto? Descreva. 

16. O que a parceria entende por inclusão social? 

17. De que maneira o projeto considera a diversidade humana em suas ações? Como essa questão é trabalhada no projeto?  (Máx. 2.100 

caracteres) 

18. O projeto contribui para a melhoria do desempenho escolar dos participantes? Informe quais são as principais aprendizagens das crianças e 

adolescentes ao participarem das atividades oferecidas. 

19. Há crianças e adolescentes do projeto que estão em situação de evasão ou abandono escolar? Em caso afirmativo, descreva as ações 

realizadas. (Máx. 2.100 caracteres) 

20. O que vocês consideram inovador neste projeto realizado pela parceria? (Máx. 2.100 caracteres) 

21. O que não foi perguntado e vocês gostariam de informar? 

22. Nome do contato para informações sobre a ficha de inscrição*: ____________________________________________________ 

E-mail*: _____________________________________ Telefone*: ( ___ ) ________________  Celular*: ( ___ )  ______________ 


