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PLANO DE TRABALHO 

(MODELO) 

O Plano de Trabalho deverá ser feito em conformidade com o preceituado 

no art. 22 da Lei n° 13.019/2014 que deverá se compor dos seguintes itens: 

 Descrição da realidade do Objeto do Termo de Colaboração 

 

Descrição da realidade que será objeto do Termo de Colaboração, 

devendo ser demonstrado o nexo entre a realidade e as atividades ou projetos e metas a 

serem atingidas; ou seja, descrever o objeto do projeto e citar neste item a quantidade de 

atletas que comporão a equipe, a faixa de idade dos atletas, o nível técnico que se 

encontram (ex: alto nível, intermediário ou iniciantes), o nível das competições que irão 

participar (ex: municipal, regional, estadual, nacional ou internacional).  

 

 Descrição de metas 

 

Descrição dos objetivos e das metas a serem atingidas, de atividades ou 

projetos a serem executados; ou seja, o que se pretende em termos de evolução no nível 

físico, técnico, tático e psicológico dos atletas e a nas competições que irão disputar (ex: 

ser campeão, ficar entre o 1° e 3° lugar, ficar entre o 5° e 6° lugar, etc.....) 

 

 Previsão de Receitas e Despesas 

Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das 

atividades ou dos projetos abrangidos pelo Termo de Colaboração; ou seja, especificar em 

números os recursos que serão recebidos, de onde virão e como serão gastos (ex: 

pagamento de atletas, compra de materiais esportivos, transporte, alimentação, 

hospedagem, etc.....) 

 

 Forma de execução do Projeto 

 

Forma de execução de atividades ou dos projetos e de cumprimento das 

metas a eles atrelados; ou seja, descrever as atividades a serem desenvolvidas 

especificando os tipos de treinos que serão utilizados, onde serão realizados, a quantidade 

de horas de treinos semanal, competições que irão participar e os resultados que se 

pretendem alcançar. 
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 Definição de parâmetros para cumprimento de metas 

 

Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do 

cumprimento das metas, ou seja, como irão avaliar se os atletas e a equipe estão evoluindo 

fisicamente, tecnicamente, taticamente e psicologicamente (ex: por avaliação de 

profissionais, pela percepção dos próprios atletas, pela percepção da comissão técnica, 

pelos resultados de amistosos e competições, por atividades, etc...). 


