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I Edital FNA 2015 

“Brincar de ler e escrever” 

 Fundação Negro Amor - FNA foi criada em 2008 e, desde então, desenvolve ações 
na área socioeducativa e cultural, com foco na promoção da educação infantil de 
qualidade. Para a FNA, a educação infantil tem um papel estruturante para o 

desenvolvimento integral das crianças e adolescentes de comunidades periféricas, bem 
como para os objetivos de combate à discriminação étnica e às desigualdades sociais. 

Esta é a primeira edição do I Edital FNA, que foi idealizado como uma forma de ampliar 
as oportunidades de desenvolvimento educacional das creches e escolas comunitárias, 
em particular aquelas articuladas em torno da AEEC – Associação dos Educadores das 
Escolas Comunitárias da Bahia. O Edital FNA será renovado anualmente e pretende 
atender a um público diversificado de creches e escolas comunitárias, por meio do apoio 
e acompanhamento a projetos pontuais voltados para a melhoria da educação infantil 
nas comunidades da periferia de Salvador. 

REGULAMENTO 
Objetivo 

O I Edital FNA 2015 tem como objetivo central estimular as creches e escolas 
comunitárias para o desenvolvimento de projetos socioeducativos com práticas 
pedagógicas criativas e inovadoras, que promovam a reflexão crítica e contribuam para 
a qualificação das habilidades de leitura, expressão oral e escrita de crianças e 
adolescentes. 

Público alvo 

Poderão concorrer ao I Edital FNA 2015 as creches e escolas comunitárias da cidade do 
Salvador-BA, que estejam em pleno funcionamento, com prioridade para as instituições 
que estejam registradas ou em fase de registro no Conselho Municipal de Educação e 
junto à AEEC.   

Inscrições 

a. Cada creche ou escola comunitária somente poderá apresentar um projeto, de 
acordo com o Roteiro de Projetos – I Edital FNA 2015, em anexo (ANEXO I); 

b. O Roteiro de Projetos – I Edital FNA 2015 está disponível no site 
www.fundacaonegroamor.org.br. Caso não seja possível acessar o site, entrar em 
contato com a FNA (3341-9339 – Ana Nossa) ou com a AEEC (9924-9235 - Ailton 
Moura); 

c. O período de inscrição será de 03 de agosto a 23 de outubro 2015. Os projetos 
enviados após esta data não serão considerados. 

A 

http://www.fundacaonegroamor.org.br/
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d. A implementação dos projetos deve ser planejada para o decorrer do 1o 
Semestre de 2016. 

Ao inscrever-se, o participante do Edital FNA 2015 declara estar de acordo com todos 
os itens deste Regulamento. 

O Roteiro de Projetos – I Edital FNA 2015, junto com outros materiais adicionais (se 
houver), deve ser encaminhado para o endereço abaixo: 

FUNDAÇÃO NEGRO AMOR 

A/C: Ana Nossa 

I EDITAL FNA 2015 – “Brincar de ler e escrever” 

Rua Dr. José Peroba, no 275, Metrópolis Empresarial, sala 1106 – STIEP 

CEP: 41.770-235 - Salvador/BA 

Critérios para Análise dos Projetos 

O I Edital FNA 2015 irá apoiar projetos socioeducativos que apresentem as seguintes 
características: 

 Oportunizem a vivência coletiva da solidariedade, da cooperação e do 
respeito; 

 Desenvolvam práticas pedagógicas lúdicas e criativas, e valorizem a produção 
criativa dos alunos; 

 Contribuam para a qualificação das habilidades de leitura, expressão oral e 
escrita das crianças; 

 Promovam a articulação da escola com as famílias das crianças; 

 Potencial para multiplicação em outros espaços de educação infanto-juvenil; 

 Promovam oportunidades de reflexão, de colaboração e respeito para consigo 
e com o outro, de valorização da diversidade e difusão da cultura 
afrodescendente e de reforço da autonomia das crianças. 

Poderão participar do Edital projetos novos que ainda não tenham sido implementados 
e projetos que já tenham sido iniciados. 

Serão priorizados os projetos das instituições que: 

 Estejam registradas ou em fase de registro no Conselho Municipal de 
Educação; 

 Estejam registradas ou em fase de registro junto à AEEC. 

 

 Caso a sua instituição tenha interesse em possuir estes registros deve 
procurar a AEEC (Ailton Moura – 9924 9235) para obter as informações 

necessárias. 
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Processo de Seleção 

O processo de seleção dos projetos socioeducativos ocorrerá em três etapas e o 
procedimento será realizado por uma Comissão Organizadora, composta por três 
profissionais das áreas de alfabetização, arte educação e pedagogia. 

1ª Etapa: Leitura e análise das propostas apresentadas, considerando a clareza das 
ideias, a coerência dos objetivos e resultados esperados. Nesta etapa serão pré-
selecionados 15 (quinze) projetos para a segunda fase da seleção. 

2ª Etapa: Os 15 projetos pré-selecionados serão avaliados considerando a criatividade e 
a viabilidade de execução do projeto, de acordo com os critérios definidos no I Edital 
FNA 2015. Caso seja necessário, a Comissão Organizadora fará visita técnica aos 
projetos pré-selecionados para aprofundar a avaliação dos mesmos.  

3ª Etapa: Seleção de 7 (sete) projetos socioeducativos apoiados pelo I Edital FNA 2015, 
com publicação no site www.fundacaonegroamor.org.br, no dia 13 de novembro de 
2015. Somente as organizações apoiadas serão notificadas sobre o resultado. 

Os 7 (sete) projetos selecionados para apoio participarão de um evento na sede da AEEC 
para apresentação dos procedimentos e demais orientações relativas ao repasse dos 
recursos, à prestação de contas e à elaboração do relatório de atividades. 

Financiamento e Acompanhamento aos Projetos 

Serão apoiados projetos com orçamento no valor de até R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob 
a forma de apoio único e não renovável.  

As propostas devem contemplar a realização de atividades que não dependam de apoio 
continuado, a exemplo de itens de manutenção institucional como: pagamento de salários, 
despesas de manutenção mensal da escola (contas de luz, telefone, aluguel etc.). 
Também não serão apoiadas despesas de infraestrutura (construção e reforma de 
imóvel) e aquisição ou manutenção de veículos, entre outros. 

Poderão ser financiados os seguintes itens: material didático, material pedagógico, livros 
infanto-juvenis, jogos e brinquedos educativos, lanche, serviços de oficineiros, aquisição 
de pequenos equipamentos (máquina fotográfica, aparelho de som portátil), entre 
outros. 

Os projetos apoiados deverão aplicar os recursos conforme os itens apresentados no 
orçamento proposto. Qualquer alteração significativa na execução do orçamento deve 
ser comunicado previamente à FNA. 

O apoio financeiro aos projetos será disponibilizado em duas parcelas, através de 
depósito bancário na conta de pessoa jurídica. A FNA não faz depósito em conta de 
pessoa física.  

A primeira parcela será disponibilizada até o dia 29/01/2016 e a segunda parcela será 
disponibilizada no decorrer da realização do Projeto. 

http://www.fundacaonegroamor.org.br/
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As instituições proponentes devem apresentar conta bancária para o recebimento dos 
recursos aprovados. Caso a instituição não possua conta bancária deverá indicar uma 
entidade do movimento social, da sua confiança, para receber e lhe repassar os recursos. 
A entidade repassadora se tornará corresponsável pelo projeto e pela prestação de 
contas. Nesse caso, deverão ser fornecidos CNPJ, endereço completo, nome do 
responsável e dados bancários da organização repassadora. 

Caso a instituição não possua conta bancária e nem consiga a indicação de uma conta 
bancária para repasse deverá informar esta situação no Projeto para que seja analisado 
pela FNA.   

Caso o Projeto não possa ser realizado no período de seis (6) meses, o valor referente à 
primeira parcela deverá ser devolvido à Fundação Negro Amor para que possa 
contemplar outra escola. 

A FNA fará uma pequena publicação dos projetos socioeducativos selecionados para dar 
visibilidade às experiências vivenciadas por educadoras e alunos, visando à construção 
de vínculos afetivos e a qualificação da relação ensino-aprendizagem. 

As escolas comunitárias inscritas concedem, em caráter gratuito, à Fundação Negro 
Amor, o direito de utilizar a denominação social, marcas, textos, produção criativa das 
crianças e fotografias de beneficiários dos projetos socioeducativos, mediante o 
preenchimento do “Termo de Autorização de Uso da Imagem” (ANEXO II). Esta 
concessão tem por objetivo a publicação das experiências pedagógicas lúdicas e criativas 
dos projetos apoiados e a distribuição gratuita às escolas comunitárias da AEEC e aos 
amigos e parceiros das instituições. 
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ANEXO I 

ROTEIRO DE PROJETOS 

Este Roteiro de Projetos deverá ser preenchido integralmente e sugerimos que seja 
feito a partir de reflexões coletivas entre educadoras, coordenação pedagógica e 

gestoras. 

1. Identificação da Escola Comunitária 

a. Nome da escola: 
b. Endereço: 
c. Telefone:   E-mail: 
d. Conta bancária da escola (Caso a instituição não possua conta bancária deverá 

solicitar a conta bancária de alguma instituição parceira de confiança para o repasse 
dos recursos). 

e. Número de alunos atendidos por série. 
f. Número de educadoras. 
g. Número de equipe de apoio. 
h. A escola funciona nos dois turnos? Tem crianças que fica tempo integral? 
i. Nome do gestor da escola. 
j. Conte um pouco da história da escola (data de fundação, conquistas, parcerias e 

convênios existentes). 
k. A escola possui registro no Conselho Municipal de Educação e junto à AEEC? (Caso 

positivo, por favor, anexe estes documentos ao Projeto). 

2. Identificação do Projeto 

a. Nome do Projeto: 
b. Data prevista de início e fim do Projeto – 1o semestre 2016 (se for um projeto já em 

andamento informar a data em que foi iniciado). 

c. O Projeto já possui alguma fonte de financiamento? 

d. O Projeto é realizado no endereço da escola? Se não, indique o endereço em que é 
realizado. 

e. O Projeto atende a quantas crianças? Qual a faixa etária das crianças? 
f. Nome do coordenador do Projeto. 

3. Detalhamento do Projeto 

a. Porque é importante/necessário desenvolver o Projeto socioeducativo? 
b. Quais os objetivos pretendidos com a realização do Projeto? 
c. Para os Projetos iniciados, quais os principais resultados que já foram alcançados? 
d. Quais as atividades que serão desenvolvidas com as crianças e/ou adolescentes? 

Conte como são as metodologias ou dinâmicas de trabalho e quais os dias da semana 
e os horários em que ocorrem. 

e. De que forma o Projeto irá contribuir para qualificar as habilidades de leitura, de 
escrita e expressão oral das crianças? 

f. O Projeto oferece oportunidades de participação das famílias das crianças? Em caso 
afirmativo, descreva as atividades e como serão desenvolvidas. 

g. Quais são os pontos fortes do Projeto? 
h. Informações que você deseja acrescentar. 

4. Orçamento 

Descreva o orçamento para a realização do Projeto socioeducativo (Anexo III). 
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ANEXO II 

AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 

 

Nome da Escola:  ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________  

Nome do Projeto: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

Eu, _______________________________________________________________________________________, 

portador de RG nº _____________________________________________________, inscrito no CPF sob nº 

________________________, residente à Rua ________________________________________________________, 

nº __________, Bairro _____________________________________________, AUTORIZO o uso da imagem 

do (a) menor ____________________________________________________________________________________ 

para ser utilizada pela Fundação Negro Amor, com sede na Rua Dr. José Peroba, 275, 
Metrópolis Empresarial, sala 1106, STIEP, Salvador/BA, inscrita no CNPJ nº 
08.405.173/0001-00, destinada tanto para divulgação, como para a publicação do relato 
de experiências, com o objetivo de disseminar práticas pedagógicas lúdicas e criativas e, 
ser distribuído, gratuitamente, às escolas comunitárias da AEEC e aos amigos e parceiros 
das instituições. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo território nacional e no exterior, em seu site e redes sociais. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito 
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem.  

 

 

Salvador, __________ de ___________________________, de ____________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

(NOME DO RESPONSÁVEL 
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ANEXO III 

ORÇAMENTO 

 

Nome da Escola:  ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________  

Nome do Projeto: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Data de início do Projeto: _____________________________________________________ 

Data do fim do Projeto: _____________________________________________________ 

 

Item de Despesa 
Valor 

Unitário 

(R$) 

Quanti-

dade 
Valor Total (R$) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL ORÇAMENTO    
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ANEXO IV 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Nome da Escola:  ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________  

Nome do Projeto: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Data de início do Projeto: _____________________________________________________ 

Data do fim do Projeto: _____________________________________________________ 

1. Quantos alunos e quantas educadoras participaram do Projeto? 

2. Quais as atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes? Relate as 

dinâmicas vivenciadas nas atividades. 

3. Quais foram os resultados alcançados com a realização das atividades do Projeto? 

4. O Projeto contribuiu para melhorar as habilidades de leitura, expressão oral e 

escrita das crianças? De que forma? 

5. O Projeto contribuiu para qualificar a vida escolar das crianças participantes? De 

que forma? 

6. Quais as atividades realizadas com a participação das famílias? Conte como 

aconteceram e quantas pessoas estiveram presentes. 

 

Anexar ao relatório fotografias do processo de realização do Projeto, textos de planejamento, 

cronogramas, produção criativa dos alunos e das educadoras, e tudo o mais que possa 

ilustrar e exemplificar o Projeto realizado. 
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ANEXO V 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Nome da Escola:  ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________  

Nome do Projeto: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Data de início do Projeto: _____________________________________________________ 

Data do fim do Projeto: _____________________________________________________ 

 

ITEM DE DESPESA 
DATA DO 

PAGAMENTO 
NO DO 

COMPROVANTE* 

VALOR DA DESPESA 
(R$) 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL DESPESAS    

(*) – Numerar os comprovantes de gastos (recibo, fatura ou nota fiscal) de acordo com a realização das 

despesas.  

 

Quadro Síntese – Prestação de Contas 

VALOR RECEBIDO (R$) TOTAL DAS DESPESAS (R$) 
SALDO DO PROJETO 

(R$) 

   

(*) No caso do Projeto apresentar saldo positivo, a instituição deverá apresentar uma proposta de utilização do 

mesmo para apreciação da FNA.  


