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ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

1. DADos cADAsTRA|s
Órgão/Entidade Proponente:
Associ/-\çÃo LuDocR1|ARTE CNPJ;

_ 7.208.982/ooo1-5o
Endereço: \ ' _ .
Quadra 103, Conjunto 05, Casa 01 - Bairro Residencial Oeste
Cidade: _ UF: CEP: DDD/Telefone

São Sebastião/Brasília» DF _ 1.692-213 61) 3339-1976

Nome do Responsável: . A CPF
Paolo Chirola 595.519.361-91
Cl/Orgão Expedidor: argo: Função:

V148272-I - CGPI/DIRE></DPF rgresidente Presidente
Endereço: CEP:
Condomínio Belvedere Green, Conjunto 01, Casa 11 - Bairro Jardim
Botânico - Brasília/DF 71.680-380
2. ouTRos PARTíc|PEs
Órgão/Entidade: CGC/CPF: E.A

Nome do Responsável: Função: CPF:

C.l./Órgão Expedidor: argo: Matrícula:

Endereço: idade: CEP:

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
I Período de Execução Total do Projeto: 12 meses

i -lnício: Data de Término: 12 meses após a data de liberaçao do
3.1.TítuIo do liberação do recurso recurso.
Projeto: Local de Execução do Projeto: Quadra 103, Conjunto 05, Lote O1 - São

Sebastião/DF (caso na época da liberação do recurso tenha algum projeto
O Direito de em andamento na sede da instituição que impeça a realização do presente
Brincar. projeto, a Ludocriarte estará disponibilizando outro local adequado para a

realização de todas as ações previstas neste Plano de Trabalho).
, I Total de Crianças el ou Adolescentes atendidos no projeto: 114
'3.2.Linha de ação do Edital:
Eixo VIII: ESPORTE, LAZER E CULTURA:
2. Complementação cultural, que tenham como foco ações voltadas as culturas locais e
tradicionais e que trabalhem a diversidade das diferentes linguagens no campo das artes: a)
Música, dança, teatro, literatura, artes visuais e outras; b) Produção cinematográfica,

j videográfica, fotográfica, fonográfica, discográficas e congêneres; c) Artes plásticas, artes
j gráficas, gravuras; d) Rádio, televisão e mídias digitais, educativas e culturais.
¡ Eixo IX: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL:
j 1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto.
I3.3.ldentificação do Objeto:
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Realização de atividades lúdicas, artísticas e culturais para crianças e adolescentes da RA
de São Sebastião/DF, no contra turno escolar, por meio de oficinas de ludicidade, teatro,
artes plásticas, artesanato e cultura digital, visando a garantia dos direitos de crianças e
adolescentes à infância e, em específico, ao brincar, nas suas diferentes formas e

j linguagens.
'Para 90 crianças de 6 a 14 anos, o projeto estará oferendo atividades semanais de 04
horas/dia nas áreas de: ludicidade (jogos e brincadeiras tradicionais, cantigas de roda,
brincadeiras livres, construção de brinquedos, jogos , e brinquedos do mundo, leitura
contação de histórias), artes plásticas, teatro e cultura digital (informática, web, vídeo,
fotografia, mídias digitais, etc). Para 20 adolescentes de 15 a 17 anos, estará oferecendo
oficinas semanais (4h x 2/semana) de teatro, artesanato e cultura digital, além do
aprofundamento de temas de interesse dos adolescentes. E, para O4 jovens, estará
oferecendo um estágio remunerado para aprender o oficio de brinquedista, juntamente com
uma formação continuada de toda a equipe do projeto. -
O projeto prevë também a aquisição de materiais de consumo, ferramentas e equipamentos
para a execução das atividades, e a contratação de um profissional que ofereça suporte
terapêutico de cuidado emocional a crianças, adolescentes e seus familiares, orientando
também a equipe de brinquedistas e oficineiros nas reuniões pedagógicas de planejamento
e avaliação.
Enfim, a elaboração de materiais digitais e impressos de divulgação das ações do projeto
(banners e flyers) e de um vídeo sobre o Direito de Brincar, gravado a partir das atividades

, da Brinquedoteca com crianças e adolescentes. _
I 3.4.Justificativa da proposição:
'São Sebastião é uma RA do DF que apresenta alguns fatores importantes que levaram à
elaboração desse projeto: a cidade possui uma população de mais de 100 mil habitantes,
com uma concentração predominantemente jovem, onde 47% da população têm menos de
20 anos de idade. Destes, 25,45% são crianças até 10 anos. Estudos recentes
(setembro/2015) realizados pela Codeplan identificaram São Sebastião como a cidade com
maior número de famílias em situação de pobreza. Os estudos apontaram também que mais
da metade da população do Distrito Federal é negra e São Sebastião figura como uma das
Regiões Administrativas com maior contingente populacional de negros, com alto índice de
vulnerabilidade social entre as famílias. Existe também um alto índice de mortes entre os
jovens, devido ao tráfico cada vez mais assustador e que frequentemente ocupa as primeiras
páginas dos jornais. Somado a isso, a cidade possui pouquíssimas opções de cultura, lazer e
atividades para a população infanto-juvenil que possam, de algum modo, responder à
'fragilização deste segmento. Enfim, é importante registrar o desrespeito crescente e
generalizado às diferenças, sentido pelas crianças e adolescentes dentro das escolas, nos
recorrentes episódios de bullying, em relação a gênero, raça, opção sexual, procedência
socioeconômica, etc.

À luz deste cenário, há doze anos, a Ludocriarte está comprometida em apoiar e fortalecer a
cultura da infância na cidade, oferecendo um espaço que, através da ludicidade, contribua
para o fortalecimento do poder de autoria das crianças, a discussão e expressão de suas
reais necessidades, a construção de seus referenciais culturais, defendendo o direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade, com base nos artigos 15, 16, 17 do ECA e nos artigos 53
e 58, que garantem o direito à educação, cultura, esporte e lazer, .em específico, o DIREITO
IDE BRINCAR. -
O brincar é a linguagem de produção e transmissão cultural da infância. Jogos, brincadeiras,
brinquedos, faz-de-conta, músicas, histórias, cantigas, desenhos, pinturas, parlendas são só

\

iltw,41.1.. Í _

AS'='›0CiaÇã0 Assoc|AçÃo |_uDocR|ARTE
Q.1o:â, cj.o5_ cs.o1 - 71692-213 sào sebzâfiâo/DF

cNPJz 07.208.982/ooo1-so _ cF/DF; 07.488.153/oo1-14
ludocriarte@gmail.com - wvvw.ludocriarte.org

Ponto de Cultura Tel- (61) 33394 976

Realização de atividades lúdicas, artísticas e culturais para crianças e adolescentes da RA
de São Sebastião/DF, no contra turno escolar, por meio de oficinas de ludicidade, teatro,
artes plásticas, artesanato e cultura digital, visando a garantia dos direitos de crianças e
adolescentes à infância e, em específico, ao brincar, nas suas diferentes formas e

j linguagens.
'Para 90 crianças de 6 a 14 anos, o projeto estará oferendo atividades semanais de 04
horas/dia nas áreas de: ludicidade (jogos e brincadeiras tradicionais, cantigas de roda,
brincadeiras livres, construção de brinquedos, jogos , e brinquedos do mundo, leitura
contação de histórias), artes plásticas, teatro e cultura digital (informática, web, vídeo,
fotografia, mídias digitais, etc). Para 20 adolescentes de 15 a 17 anos, estará oferecendo
oficinas semanais (4h x 2/semana) de teatro, artesanato e cultura digital, além do
aprofundamento de temas de interesse dos adolescentes. E, para O4 jovens, estará
oferecendo um estágio remunerado para aprender o oficio de brinquedista, juntamente com
uma formação continuada de toda a equipe do projeto. -
O projeto prevë também a aquisição de materiais de consumo, ferramentas e equipamentos
para a execução das atividades, e a contratação de um profissional que ofereça suporte
terapêutico de cuidado emocional a crianças, adolescentes e seus familiares, orientando
também a equipe de brinquedistas e oficineiros nas reuniões pedagógicas de planejamento
e avaliação.
Enfim, a elaboração de materiais digitais e impressos de divulgação das ações do projeto
(banners e flyers) e de um vídeo sobre o Direito de Brincar, gravado a partir das atividades

, da Brinquedoteca com crianças e adolescentes. _
I 3.4.Justificativa da proposição:
'São Sebastião é uma RA do DF que apresenta alguns fatores importantes que levaram à
elaboração desse projeto: a cidade possui uma população de mais de 100 mil habitantes,
com uma concentração predominantemente jovem, onde 47% da população têm menos de
20 anos de idade. Destes, 25,45% são crianças até 10 anos. Estudos recentes
(setembro/2015) realizados pela Codeplan identificaram São Sebastião como a cidade com
maior número de famílias em situação de pobreza. Os estudos apontaram também que mais
da metade da população do Distrito Federal é negra e São Sebastião figura como uma das
Regiões Administrativas com maior contingente populacional de negros, com alto índice de
vulnerabilidade social entre as famílias. Existe também um alto índice de mortes entre os
jovens, devido ao tráfico cada vez mais assustador e que frequentemente ocupa as primeiras
páginas dos jornais. Somado a isso, a cidade possui pouquíssimas opções de cultura, lazer e
atividades para a população infanto-juvenil que possam, de algum modo, responder à
'fragilização deste segmento. Enfim, é importante registrar o desrespeito crescente e
generalizado às diferenças, sentido pelas crianças e adolescentes dentro das escolas, nos
recorrentes episódios de bullying, em relação a gênero, raça, opção sexual, procedência
socioeconômica, etc.

À luz deste cenário, há doze anos, a Ludocriarte está comprometida em apoiar e fortalecer a
cultura da infância na cidade, oferecendo um espaço que, através da ludicidade, contribua
para o fortalecimento do poder de autoria das crianças, a discussão e expressão de suas
reais necessidades, a construção de seus referenciais culturais, defendendo o direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade, com base nos artigos 15, 16, 17 do ECA e nos artigos 53
e 58, que garantem o direito à educação, cultura, esporte e lazer, .em específico, o DIREITO
IDE BRINCAR. -
O brincar é a linguagem de produção e transmissão cultural da infância. Jogos, brincadeiras,
brinquedos, faz-de-conta, músicas, histórias, cantigas, desenhos, pinturas, parlendas são só

\



A55°C¡aÇa0 bí . * ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE
Q.103, Cj.05, Cs.01 - 71692-213 São Sebastião/DF

CNPJ: 07.208.982/0001-50 - CFIDF: 07.488.153/001-14
ludocriarte@gmail.com - wvvw.ludocriarte.org

Ponto de Cultura Tel- (61) 33394 976

alguns dos elementos que constituem este universo lúdico que une crianças do mundo inteiro
sob uma única bandeira.

No Distrito Federal os espaços e meios para o exercício da ludicidade ficaram cada vez mais
escassos e perigosos. Em escolas e instituições educativas, muitas vezes, o brincar foi
pedagogizado, perdendo alguns de seus aspectos mais importantes, como o prazer e a
espontaneidade. Além disso, existe uma enorme dificuldade, por parte dos pais, em brincar
com os próprios filhos, em contar histórias, em ter um tempo para fazer algo prazeroso com
eles. O direito de brincar, apesar de estar garantido na Lei, ainda não é assegurado na
prática. São necessárias ações que conscientizem a sociedade sobre a extrema relevância
desse tema. Afinal, é através do brincar que a criança se desenvolve cognitivo-físico-
emocionalmente, entra em contato consigo, com o outro e com o mundo, aprende a ser, a
fazer, a conhecer e a conviver (Os quatro pilares da UNESCO para a Educação do século
'>O<I). As brincadeiras fazem parte do patrimônio cultural de cada nação: traduzem
(valores, costumes, formas de pensamento e ensinamentos.
I

O brincar ficou sem espaço, sem tempo e a cultura da infância vai lentamente se perdendo.
Por isso, faz-se necessário oferecer meios que oportunizem e resgatem jogos, brincadeiras,
cantigas, histórias populares e o prazer de brincar espontaneamente com os amigos,
estimulando as crianças a serem autoras, criadoras e multiplicadoras da própria cultura.

'Esse projeto, tem como principal objetivo oferecer este espaço de ludicidade, arte e cultura a
110 crianças e adolescentes, ao longo de 12 meses.

O público alvo será formado por crianças e adolescentes de São Sebastião, oriundos de
familias de baixo poder aquisitivo (olhando para os atendimentos promovidos por esta
instituição, 59% das famílias ganham somente até um salário mínimo e 33%, até dois. A
maioria é oriunda de Estados do Nordeste brasileiro e é predominantemente negra. Mora em
casas cedidas ou onde paga aluguel. O nível de escolaridade é baixo - fundamental
incompleto, e existe um alto índice de pais separados).
Serão oferecidas oficinas (artes plásticas, artesanato, teatro e cultura digital) e atividades
,lúdicas continuadas, planejadas e executadas por uma equipe especializada na cultura da
Iinfãncia. Além da equipe responsável por promover as atividades, o projeto estará
contribuindo para a aquisição de materiais de consumo e equipamentos fundamentais para a
realização das oficinas de cultura digital.

Serão também oferecidas 04 vagas para jovens que queiram aprender o oficio de
'brinquedista, mediante a disponibilização de um estágio remunerado (acompanhamento
,semanal das atividades e formação as sextas-feiras).
i
Um último fator de suma importância desse projeto é que, através do coordenador
pedagógico e do psicoterapeuta, o projeto estará também cuidando do lado emocional de
crianças, adolescentes e seus familiares, promovendo rodas terapêuticas, sessões individuais
'e a orientação da equipe responsável.

Enfim, utilizando-se da prestação de serviço de terceiros, o projeto estará divulgando e
promovendo a Cultura do Brincar por meio da produção de material de divulgação (banners e
Êflayers) e de um vídeo sobre o Direito de Brincar, publicado nos canais virtuais da Ludocriarte
(site, facebook, instagram e youtube).

A este propósito é importante justificar alguns pontos do projeto:
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Com isso, esperamos contribuir para o fortalecimento da cultura e da identidade de crianças e
adolescentes, garantindo seus direitos ao lazer e ao brincar, oferecendo um espaço seguro
de encontro e troca de experiências, diminuindo sua vulnerabilidade social e oferecendo
ferramentas psicoemocionais para lidar com a complexidade das relações sociais no mundo
no qual vivem, seja ele família, rua, bairro, escola, trabalho.

Se decidiu investir em uma equipe (CLT) com um bom número de profissionais e uma
remuneração que permita a contratação de pessoas com experiência e competências
específicas para realizar oficinas na área da cultura da infância.

Se deixou para contratar como prestação de serviços de terceiros somente os serviços
pontuais: design gráfico e produção de vídeo e os serviços que necessitam de uma
baixa carga horária semanal, como o de acompanhamento psicoterapêutico.

incluímos equipamentos que servirão diretamente nas oficinas (ilha de edição de
vídeo, computadores para a gestão de programas de edição de imagem, video
projetor e laptop, plastificadora, placa de captura de áudio, microfones de diferentes
sensibilidades e respectivos pedestais, câmaras fotográficas, iluminadores e
rebatedores para aulas de fotografia) e equipamentos que visam melhorar a
capacidade operativa do espaço e contribuem assim de forma indireta ao
funcionamento das atividades (a instalação de um ar condicionado na sala de
informática, onde se prevê o funcionamento de 12 máquinas com os respectivos
usuários; a instalação de câmaras de segurança nas salas equipadas; a troca de
peças nos atuais computadores: substituição dos monitores e mouses e instalação de
novas placas de vídeo, objetivando um upgrade nos equipamentos que já existem na
instituição; substituição das 3 cadeiras giratórias que estão desgastadas; ventiladores
para as demais salas).

3 5 Objetivos:
Objetivo geral: promover e fortalecer a cultura da infância e garantir o direito de brincar e o
acesso a diferentes linguagens para a produção artístico-cultural de crianças e
adolescentes.
Objetivos específicos:

Equipar e otimizar o funcionamento da sala de informática para desenvolver oficinas
de cultura digital.
Equipar e otimizar o funcionamento da brinquedoteca para desenvolver oficinas de
ludicidade.
Capacitar crianças e adolescentes na área lúdica, teatral, artesanal e digital,
ampliando seu universo informacional, artístico e cultural, estimulando o
desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades e talentos.
Oferecer um espaço seguro para exercer o brincar, nas suas diferentes formas.
Estimular, através de múltiplas linguagens, a capacidade de expressão e de interação
de crianças e adolescentes.
Oferecer suporte e acompanhamento psicoterapêutico a crianças, adolescentes,
familiares e equipe do projeto.
Capacitar 04 jovens para atuar como brinquedistas.
Fortalecer identidade, autoestima, vínculos e pertencimento.
Promover um espaço virtual de amplo acesso para a expressão e a divulgação das
ideias, reflexões e criações das crianças e adolescentes do projeto (músicas, vídeos,
entrevistas, brincadeiras, etc.), por meio das redes sociais e dos canais virtuais da
instituição. ,
Proporcionar vivências que ajudem a entender e acolher as diferenças e as diferentes
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I manifestações individuais e culturais.
f - Divulgar a Cultura do Brincar através das ferramentas tecnológicas e de rede.

- Criar espaços de referência para a convivência humana, comunitária e social, com
¡ vistas ao desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.

A o Promover a cidadania, a discussão de temas ligados aos valores humanos e aos
direitos das crianças e do adolescente.

o Estimular a autoria, o protagonismo e a participação ativa de crianças e adolescentes
| na própria comunidade (família, bairro, escola, etc.).
3.6.Metas:

I N° DA META I META RESULTADO
100% dos materiais e equipamentos foram adquiridos e

_ . - os relativos espaços equipados e em perfeito estado de
l Aqwslçêo de funcionamento.

01 matfanaw et Indicadores: notas fiscais do material de consumo e
eqwpamen os equipamentos adquiridos; fotografias dos

equipamentos.
Durante 11 meses, 90 crianças foram capacitadas nas
áreas de ludicidade, artes plásticas, teatro e cultura
digital, recebendo 4 oficinas semanais de 4 horas cada;

I 20 adolescentes, foram capacitados nas áreas de
artesanato, teatro e cultura digital, recebendo 2 oficinas
semanais de 4 horas cada;

Realização de 04 jovens participaram do estágio remunerado de
02 oficinas para crianças brinquedista e receberam a formação continuada

l e adolescentes semanal.
Indicadores: contracheques da equipe contratada;

. fichas de chamadas dos participantes das oficinas
comprovando a frequência de, no mínimo, 75%;

¡ registros fotográficos e relatórios; produtos das oficinas
I (brinquedos, peças artesanais, esquetes teatrais,

, produções artísticas, mídias digitais).
180 horas de atendimento terapêutico disponibilizado
para os usuários do projeto, a equipe e os familiares

I Realização de encaminhados.
03 acompanhamento Indicadores: n° de atendimentos realizados (usuários

psicoterapêutico e/ou familiares); n° de casos acompanhados nas
reuniões da equipe; qt.de de horas trabalhadas; notas
jfiscais; relatórios.

I 2000 folders e 7,5 m de banner impressos;
01 vídeo sobre o Direito de Brincar publicado.

O4 Divulgação das ações Os canais virtuais da Ludocriarte alimentados com
do projeto conteúdos produzidos pelas oficinas.

I Indicadores: folder e banner impressos; camisetas
1 , serigrafadas; vídeo publicado.

DETALHAMENTO DAS METAS:
Meta O1 - Aquisição dos materiais e equipamentos necessários às oficinas.
Etapas:
1.1 Aquisição de materiais de consumo para oficinas;
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do projeto conteúdos produzidos pelas oficinas.

I Indicadores: folder e banner impressos; camisetas
1 , serigrafadas; vídeo publicado.
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Meta O1 - Aquisição dos materiais e equipamentos necessários às oficinas.
Etapas:
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1.2 Aquisição de materiais de consumo para o lanche diário de crianças e
adolescentes e as refeições da equipe do projeto;

1.3 Aquisição de jogos e brinquedos para as oficinas lúdicas;
1.4 Aquisição de livros;
1.5 Aquisição de equipamentos para a oficina de cultura digital e a sala de informática;
1.5 Aquisição de mobiliário (cadeira giratórias);
1.6 Confecção de uniformes e banners.

Meta 02 - Realização das Oficinas para 110 crianças e adolescentes com duração de
11 meses: .

o 90 crianças de 6 a 14 anos, com frequência diária, de segunda a quinta-feira,
nos dois períodos (5 grupos/dia x 4 horas/dia/grupo x 4 oficinas/semana);

o 20 adolescentes de 15 a 17 anos, duas vezes por semana no período matutino
(2 grupos x 4 horas/dia/grupo x 2 oficinas/semana).

Etapas:
2.1 Contratação da equipe do projeto (CLT).
Etapa Quant. Item
2.1.1 01 Coordenador pedagógico - nível superior
2.1.2 03 Brinquedista - Orientador socioeducativo de nível técnico e/ou

supeflor
2.1.3 Auxiliar de brinquedista - Orientador socioeducativo de nível médio
2.1.4 Oficineiro (cultura digital e teatro) - Orientador socioeducativo de

nível técnico e/ou superior
2.1.5 Estagiários - Ensino fundamental
2.1.6 Secretária - Nível superior
2.1.7 Auxiliar administrativo - Nível médio
2.1.8 Auxiliar de cozinha - Nível médio
2.1.9 Auxiliar de serviços gerais - Nível médio

Meta 03 - Realização de acompanhamento terapêutico.
Etapas:
3.1 Contratação de 01 psicoterapeuta (PJ ME/MEI) para 180 horas de prestação de
serviço terapêutico ao longo do projeto.

Meta 04 - Divulgação das ações do projeto.
Etapas:
4.1 Contratação de Designer Gráfico (MEI) para a elaboração da logomarca do
projeto, do layout do flayer, dos banners e das camisetas.
4.2 Impressão gráfica de 2000 folders (tamanho fechado: 99x210mm; 1 lâmina em
couche fosco 150 g/m2; 4x4 cores; dobrado; prova digital).
4.3 impressão gráfica de 7,5 m de banners coloridos.
4.4 Contratação de uma Produtora Audiovisual (MEI) para a produção de 01 vídeo de
aproximadamente 5 min sobre o Direito de Brincar, a partir das filmagens das oficinas
e atividades da Brinquedoteca ao longo do ano (elaboração do roteiro, produção do
vídeo, filmagens, edição para redes sociais).

4. METODOLOGIA
O projeto terá duração de 12 meses, ao longo dos quais serão desenvolvidas
oficinas para 110 crianças e adolescentes da RA de São Sebastião/DF.
O primeiro mês será dedicado à contratação da equipe em CLT que ficará
inteiramente responsável pela organização e execução de todas as atividades
previstas pelo projeto, conforme tabela de referência abaixo:
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1.2 Aquisição de materiais de consumo para o lanche diário de crianças e
adolescentes e as refeições da equipe do projeto;

1.3 Aquisição de jogos e brinquedos para as oficinas lúdicas;
1.4 Aquisição de livros;
1.5 Aquisição de equipamentos para a oficina de cultura digital e a sala de informática;
1.5 Aquisição de mobiliário (cadeira giratórias);
1.6 Confecção de uniformes e banners.

Meta 02 - Realização das Oficinas para 110 crianças e adolescentes com duração de
11 meses: .

o 90 crianças de 6 a 14 anos, com frequência diária, de segunda a quinta-feira,
nos dois períodos (5 grupos/dia x 4 horas/dia/grupo x 4 oficinas/semana);

o 20 adolescentes de 15 a 17 anos, duas vezes por semana no período matutino
(2 grupos x 4 horas/dia/grupo x 2 oficinas/semana).

Etapas:
2.1 Contratação da equipe do projeto (CLT).
Etapa Quant. Item
2.1.1 01 Coordenador pedagógico - nível superior
2.1.2 03 Brinquedista - Orientador socioeducativo de nível técnico e/ou

supeflor
2.1.3 Auxiliar de brinquedista - Orientador socioeducativo de nível médio
2.1.4 Oficineiro (cultura digital e teatro) - Orientador socioeducativo de

nível técnico e/ou superior
2.1.5 Estagiários - Ensino fundamental
2.1.6 Secretária - Nível superior
2.1.7 Auxiliar administrativo - Nível médio
2.1.8 Auxiliar de cozinha - Nível médio
2.1.9 Auxiliar de serviços gerais - Nível médio

Meta 03 - Realização de acompanhamento terapêutico.
Etapas:
3.1 Contratação de 01 psicoterapeuta (PJ ME/MEI) para 180 horas de prestação de
serviço terapêutico ao longo do projeto.

Meta 04 - Divulgação das ações do projeto.
Etapas:
4.1 Contratação de Designer Gráfico (MEI) para a elaboração da logomarca do
projeto, do layout do flayer, dos banners e das camisetas.
4.2 Impressão gráfica de 2000 folders (tamanho fechado: 99x210mm; 1 lâmina em
couche fosco 150 g/m2; 4x4 cores; dobrado; prova digital).
4.3 impressão gráfica de 7,5 m de banners coloridos.
4.4 Contratação de uma Produtora Audiovisual (MEI) para a produção de 01 vídeo de
aproximadamente 5 min sobre o Direito de Brincar, a partir das filmagens das oficinas
e atividades da Brinquedoteca ao longo do ano (elaboração do roteiro, produção do
vídeo, filmagens, edição para redes sociais).

4. METODOLOGIA
O projeto terá duração de 12 meses, ao longo dos quais serão desenvolvidas
oficinas para 110 crianças e adolescentes da RA de São Sebastião/DF.
O primeiro mês será dedicado à contratação da equipe em CLT que ficará
inteiramente responsável pela organização e execução de todas as atividades
previstas pelo projeto, conforme tabela de referência abaixo:
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» em
Pedagogia

Coordenador 01 ` ~ Experiencia comprovada na gerencia de programas e
pedagógico . Graduação projetos socioculturais para pessoas em situação de

vulnerabilidade social.
Experiência comprovada na gestão de equipes na
área de Brinquedotecas, Cultura da Infância, Direitos
Humanos e Arte/Educação.
Experiência em coordenação de ONG's, pedagogia
de projetos no ambiente escolar e não escolar.
Organização e planejamento de projetos sociais.
Conhecimentos sobre Políticas da Infância e
Juventude.
Conhecimentos na área ludopedagógica e da
respectiva metodologia aplicada à capacitação
continuada de brinquedistas e equipes de
brinquedotecas, em específico, os 4 pilares da
Unesco para a Educação do Século XXI e a
metodologia do Sistema de Aprendizagem Vivencial.

Brinquedista O3 Ensino
: técnico e/ou
superior com

formação
especifica em
brinquedoteca

s (curso de
capacitação

para
brinquedistas)

Brinquedista que tenha cursado alguma formação
especifica na área de brinquedotecas e Cultura da
Infância.
Experiência comprovada de pelo menos 02 anos em
brinquedotecas públicas e/ou comunitárias.
Amplo conhecimento e repertório de jogos e
brincadeiras, inclusive de outros paises e culturas.
Experiência comprovada na área de contação e
criação de histórias e de produção artística voltada
para crianças e adolescentes.
Experiência na produção artesanal.
Conhecimentos pedagógicos, em específico, os 4
pilares da Unesco para a Educação do Século XXI.
Experiência com a metodologia do Sistema de
Aprendizagem Vivencial.
Desenvoltura, sensibilidade, criatividade e habilidade
para as relações interpessoais e a comunicação.
Noções fundamentais de linguagem musical aplicada
à ludicidade.

brinquedista
Auxiliar de 02 Ensino médio Experiência comprovada de pelo menos 02 anos em

brinquedotecas ou projetos socioeducativos para
crianças e adolescentes.
Desenvoltura, sensibilidade, criatividade e habilidade
para as relações interpessoais e a comunicação.
Aptidão para interagir e se relacionar com crianças de
forma lúdica.

Oficineiro de
Cultura Digital

Ensino técnico

Experiência comprovada de no mínimo 02 anos em
ONGs ou projetos socioculturais, tendo atuado com
crianças e/ou adolescentes.
Conhecimento de informática, hardware e software,
pacote Office (Word, Excel e Power Point), redes de
computadores, lógica de programação, linguagem de
programação Java e dispositivos móveis, web design.
Conhecimento técnico da linguagem fotográfica,
audiovisual e das mídias digitais.
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Humanos e Arte/Educação.
Experiência em coordenação de ONG's, pedagogia
de projetos no ambiente escolar e não escolar.
Organização e planejamento de projetos sociais.
Conhecimentos sobre Políticas da Infância e
Juventude.
Conhecimentos na área ludopedagógica e da
respectiva metodologia aplicada à capacitação
continuada de brinquedistas e equipes de
brinquedotecas, em específico, os 4 pilares da
Unesco para a Educação do Século XXI e a
metodologia do Sistema de Aprendizagem Vivencial.

Brinquedista O3 Ensino
: técnico e/ou
superior com

formação
especifica em
brinquedoteca

s (curso de
capacitação

para
brinquedistas)

Brinquedista que tenha cursado alguma formação
especifica na área de brinquedotecas e Cultura da
Infância.
Experiência comprovada de pelo menos 02 anos em
brinquedotecas públicas e/ou comunitárias.
Amplo conhecimento e repertório de jogos e
brincadeiras, inclusive de outros paises e culturas.
Experiência comprovada na área de contação e
criação de histórias e de produção artística voltada
para crianças e adolescentes.
Experiência na produção artesanal.
Conhecimentos pedagógicos, em específico, os 4
pilares da Unesco para a Educação do Século XXI.
Experiência com a metodologia do Sistema de
Aprendizagem Vivencial.
Desenvoltura, sensibilidade, criatividade e habilidade
para as relações interpessoais e a comunicação.
Noções fundamentais de linguagem musical aplicada
à ludicidade.

brinquedista
Auxiliar de 02 Ensino médio Experiência comprovada de pelo menos 02 anos em

brinquedotecas ou projetos socioeducativos para
crianças e adolescentes.
Desenvoltura, sensibilidade, criatividade e habilidade
para as relações interpessoais e a comunicação.
Aptidão para interagir e se relacionar com crianças de
forma lúdica.

Oficineiro de
Cultura Digital

Ensino técnico

Experiência comprovada de no mínimo 02 anos em
ONGs ou projetos socioculturais, tendo atuado com
crianças e/ou adolescentes.
Conhecimento de informática, hardware e software,
pacote Office (Word, Excel e Power Point), redes de
computadores, lógica de programação, linguagem de
programação Java e dispositivos móveis, web design.
Conhecimento técnico da linguagem fotográfica,
audiovisual e das mídias digitais.
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Oficineiro de
Teatro

01 Ensino técnico Experiência comprovada de no mínimo 02 anos em
ONGs ou projetos socioculturais, tendo atuado com
crianças e/ou adolescentes. ,
Conhecimento técnico de teatro e dramaturgia.
Curso especifico na área do Teatro do Oprimido,

:Teatro Fórum, Psicodrama ou outras abordagens
sociais do teatro. 1
,Noções em direção e técnica teatral.

Estagiário

Jovem entre 16 e 21 anos, cursando ou que tenha
terminado 0 ensino médio.

04 fundamental Desenvoltura, sensibilidade, criatividade e habilidade
. para as relações interpessoais ea comunicação.

Aptidão para 0 desenvolvimento de estudos e práticas
na área das brinquedotecas e da cultura da infância.

Ensino

Secretária

Comprovada experiência em instituições que atuam
Ensino superior com crianças e adolescentes em situação de risco

01 e/ou vulnerabilidade social.
Comprovada experiência com o trabalho e rotinas
administrativas e secretariais em instituições do
terceiro setor, redação e gestão de documentos,
organização e acompanhamento de reuniões,
planejamento e organização do cotidiano institucional.
Conhecimento em infonnática básica em ambiente
Windows.

Auxiliar
administrativo

01 Ensino médio Comprovada experiência com o trabalho e rotinas
administrativas, ênfase no conhecimento em
infomiática em especial em programas multitarefa e
banco de dados, além de possuir conhecimento na
área de administração de materiais e elaboração de
d0ClJmefll1OS.

Auxiliar de
cozinha

Comprovada experiência em instituições que atuam
com crianças e adolescentes em situação de risco

Ensino e/ou vulnerabilidade social.
01 fundamental Comprovada experiência na preparação de lanches

para o público infanto-juvenil e/ou refeições em
restaurantes ou afins.

Auxiliar de Ensino Comprovada experiência em instituições que atuam
serviços gerais 01 fundamental com crianças e adolescentes em situação de risco

e/ou vulnerabilidade social.
Comprovada experiência na área de auxiliar de
serviços gerais em ONGs.

OBS.: Para fins de identificação da função do CBO dos brinquedistas e oficineiros,
considere-se a profissão de Orientador socioeducativo com formação especifica nas
áreas acima descritas.

Na próxima tabela, será relacionado todo tipo de contratação de recursos humanos
previstos pelo projeto, especificando o tipo de contrato, a jornada de trabalho e a
função exercida no projeto:

RECURSOS HUMANOS
Tipo de Período de Jornada N° de II

{ Cargo 1 Atividades a serem desenvolvidas contrat contratação de | profissi
ação meses trabalho , onais

Coordenar a equipe do projeto;
Coordenador Coordenar as ações administrativas do projeto
pedagógico (secretaria e logística); CLT 30 h

companhar o trabalho psicoterapêutico destinado
._\l\) O ._\
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Oficineiro de
Teatro

01 Ensino técnico Experiência comprovada de no mínimo 02 anos em
ONGs ou projetos socioculturais, tendo atuado com
crianças e/ou adolescentes. ,
Conhecimento técnico de teatro e dramaturgia.
Curso especifico na área do Teatro do Oprimido,

:Teatro Fórum, Psicodrama ou outras abordagens
sociais do teatro. 1
,Noções em direção e técnica teatral.

Estagiário

Jovem entre 16 e 21 anos, cursando ou que tenha
terminado 0 ensino médio.

04 fundamental Desenvoltura, sensibilidade, criatividade e habilidade
. para as relações interpessoais ea comunicação.

Aptidão para 0 desenvolvimento de estudos e práticas
na área das brinquedotecas e da cultura da infância.

Ensino

Secretária

Comprovada experiência em instituições que atuam
Ensino superior com crianças e adolescentes em situação de risco

01 e/ou vulnerabilidade social.
Comprovada experiência com o trabalho e rotinas
administrativas e secretariais em instituições do
terceiro setor, redação e gestão de documentos,
organização e acompanhamento de reuniões,
planejamento e organização do cotidiano institucional.
Conhecimento em infonnática básica em ambiente
Windows.

Auxiliar
administrativo

01 Ensino médio Comprovada experiência com o trabalho e rotinas
administrativas, ênfase no conhecimento em
infomiática em especial em programas multitarefa e
banco de dados, além de possuir conhecimento na
área de administração de materiais e elaboração de
d0ClJmefll1OS.

Auxiliar de
cozinha

Comprovada experiência em instituições que atuam
com crianças e adolescentes em situação de risco

Ensino e/ou vulnerabilidade social.
01 fundamental Comprovada experiência na preparação de lanches

para o público infanto-juvenil e/ou refeições em
restaurantes ou afins.

Auxiliar de Ensino Comprovada experiência em instituições que atuam
serviços gerais 01 fundamental com crianças e adolescentes em situação de risco

e/ou vulnerabilidade social.
Comprovada experiência na área de auxiliar de
serviços gerais em ONGs.

OBS.: Para fins de identificação da função do CBO dos brinquedistas e oficineiros,
considere-se a profissão de Orientador socioeducativo com formação especifica nas
áreas acima descritas.

Na próxima tabela, será relacionado todo tipo de contratação de recursos humanos
previstos pelo projeto, especificando o tipo de contrato, a jornada de trabalho e a
função exercida no projeto:

RECURSOS HUMANOS
Tipo de Período de Jornada N° de II

{ Cargo 1 Atividades a serem desenvolvidas contrat contratação de | profissi
ação meses trabalho , onais

Coordenar a equipe do projeto;
Coordenador Coordenar as ações administrativas do projeto
pedagógico (secretaria e logística); CLT 30 h

companhar o trabalho psicoterapêutico destinado
._\l\) O ._\
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aos usuários, familiares e equipe;
Preparar e conduzir as reuniões pedagógicas
semanais;
Promover a formação continuada da equipe e dos

~ estagiários; ' I
Garantir a realização semanal do trabalho
pedagógico planejado; . T
Desenvolver rodas-de aprofundamento e

I discussão com crianças e adolescentes do
projeto sobre direitos;
Acompanhar a elaboração ea produção dos
materiais- de divulgação do projeto e coordenar a
produção dos resultados finais; 1
Elaborar os relatórios. '

` 'Planejar, propor e realizar atividades lúdicas `
diversas;
Elaborar atividades de construção de brinquedos;
Estimular a leitura e o interesse por livros;

' Contar histórias;
1 Desenvolver atividades de artes plásticas;

Construir projetos educativos, coletivos e
individuais a partir de temas geradores;
Organizar as atividades usando como referência

Brinquedista os quatros pilares da educação (aprender a CLT 12 30 h
conhecer, fazer, conviver e ser);
Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do
processo pedagógico;
Participar ativamente das reuniões com a
comunidade de pais e mães, das reuniões de
planejamento pedagógico e das atividades
lformativas.
Desenvolver atividades artesanais com
adolescentes.

03

Auxiliar o brinquedistas na promoção de jogos,
brincadeiras e atividades artístico-culturais
voltadas para o público infantil;
Disponibilizar suporte logístico para o grupo e a

Auxiliar de equi e;
, brinquedista Partlrzipar ativamente das atividades lú_dicas CLT 12 30 h

propostas pelos brinquedistas;
Auxiliar na organização do espaço;
Participar das reuniões de planejamento
pedagógico e das atividades formativas.

02

l# Teatro: l
Ministrar oficinas contemplando os seguintes
conteúdos: jogos teatrais, dramaturgia, expressão
corporal, construção do ator, atividades de

l expressão corporal, improvisação e interpretação
teatral para não-atores, montagem e apresentação
de esquetes e/ou peças teatrais;
Conduzir o processo de ensino-aprendizagem em

â:::;:*:.:.::::f::Ç.::::;";:.::i:::: 12 -0 -
desenvolvimento do conjunto de competências
previstas no itinerário formativo do projeto;
Refletir sobre o papel social do teatro como
elemento formador de cidadãos;
Participar das reuniões de planejamento
pedagógico e atividades formativas.

f# Cultura digital:

02

9
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aos usuários, familiares e equipe;
Preparar e conduzir as reuniões pedagógicas
semanais;
Promover a formação continuada da equipe e dos

~ estagiários; ' I
Garantir a realização semanal do trabalho
pedagógico planejado; . T
Desenvolver rodas-de aprofundamento e

I discussão com crianças e adolescentes do
projeto sobre direitos;
Acompanhar a elaboração ea produção dos
materiais- de divulgação do projeto e coordenar a
produção dos resultados finais; 1
Elaborar os relatórios. '

` 'Planejar, propor e realizar atividades lúdicas `
diversas;
Elaborar atividades de construção de brinquedos;
Estimular a leitura e o interesse por livros;

' Contar histórias;
1 Desenvolver atividades de artes plásticas;

Construir projetos educativos, coletivos e
individuais a partir de temas geradores;
Organizar as atividades usando como referência

Brinquedista os quatros pilares da educação (aprender a CLT 12 30 h
conhecer, fazer, conviver e ser);
Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do
processo pedagógico;
Participar ativamente das reuniões com a
comunidade de pais e mães, das reuniões de
planejamento pedagógico e das atividades
lformativas.
Desenvolver atividades artesanais com
adolescentes.

03

Auxiliar o brinquedistas na promoção de jogos,
brincadeiras e atividades artístico-culturais
voltadas para o público infantil;
Disponibilizar suporte logístico para o grupo e a

Auxiliar de equi e;
, brinquedista Partlrzipar ativamente das atividades lú_dicas CLT 12 30 h

propostas pelos brinquedistas;
Auxiliar na organização do espaço;
Participar das reuniões de planejamento
pedagógico e das atividades formativas.

02

l# Teatro: l
Ministrar oficinas contemplando os seguintes
conteúdos: jogos teatrais, dramaturgia, expressão
corporal, construção do ator, atividades de

l expressão corporal, improvisação e interpretação
teatral para não-atores, montagem e apresentação
de esquetes e/ou peças teatrais;
Conduzir o processo de ensino-aprendizagem em

â:::;:*:.:.::::f::Ç.::::;";:.::i:::: 12 -0 -
desenvolvimento do conjunto de competências
previstas no itinerário formativo do projeto;
Refletir sobre o papel social do teatro como
elemento formador de cidadãos;
Participar das reuniões de planejamento
pedagógico e atividades formativas.

f# Cultura digital:

02

9
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Ministrar oficinas contemplando cs seguintes
lconteúdos: Informática básica (hardware e
software, pacote Office, redes de computadores,
lógica de programação, linguagem de _
Iprogramação Java e dispositivos móveis), 1
jprodução audiovisual, fotografia, edição de j
'imagens, produção de mídia alternativa digital,
realização de registros audiovisual e fotográfico doi
projeto;
Desenvolver ações metodológicas articuladas com
o planejamento dos brinquedistas;
Zelar pela sala e pela manutenção dos
equipamentos digitais;
Participar das reuniões de planejamento
lpedagógico e atividades formativas. |

I

I

Observar e registrar o processo ludo pedagógico l
desenvolvido ao longo das atividades propostas
pelos brinquedistas;
Participar ativamente das atividades lúdicas,
artísticas e culturais;
Auxiliar na organização do espaço;
Participar das reuniões de planejamento
,pedagógico e das atividades formativas.

Estagiário CLT 12 20h O4

lElaborar fichas de matricula e inscrição dos
participantes; Controlar a frequência por meio de I
fichas de chamada; Manter contato com pais e
responsáveis; Organizar os materiais e
equipamentos do projeto; Elaborar atas; Resolver

Secretáfla questões administrativas do projeto; Organizar as .
reunioes administrativas e com os familiares dos
usuários; Organizar relatórios de atividades,
controle do estoque, contatos institucionais,
divulgação dos resultados na comunidade;
Participar das reuniões de planejamento
pedagógico e das atividades formativas.

CLT 12 30h O1

Auxiliar a Secretaria em todas as tarefas
Auxiliar administrativas do projeto.
administrativo Auxiliar o Coordenador pedagógico em qualquer

demanda administrativa que ele apontar. ,
1

CLT 12 40h O1

Preparar as refeições destinadas às crianças nos ‹
horários estabelecidos, de acordo com a receita
padronizada, o cardápio do dia e observando os
cuidados básicos de higiene e segurança;

Auxmar de %|ZeIar pela limpeza e organização da cozinha;
Cozmha ,Preparar refeição da equipe; _ ' _

Preparar cardápio mensal dentro dos criterios
nutricionais básicos;
Controlar os estoques de produtos alimentícios;
Armazenar alimentos de forma a conservá-los em
perfeito estado de consumo.

CLT 12 40h

l

O 1

Limpeza/organização do espaço fisico do projeto,
cumprindo as normas estabelecidas na legislação

Auxiliar de sanitária vigente; j
serviços Realizar coleta seletiva diariamente; Participar de `
gerais eventos, cursos, reuniões sempre que convocado _

ou por iniciativa própria, visando o aprimoramento
profissional.

CLT 12 40h

I

O1

Psicoterapeut para crianças e adolescentes e seus familiares,
a encaminhados pela equipe do projeto;

, ,Fornecer suporte para a equipe na discussao de,

l

'Oferecer 180 horas de suporte psicoterapêutico ME/ME”
Autõno

.. m0
11

Horário
semanal
variável

(uma

,.

O1

10
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Ministrar oficinas contemplando cs seguintes
lconteúdos: Informática básica (hardware e
software, pacote Office, redes de computadores,
lógica de programação, linguagem de _
Iprogramação Java e dispositivos móveis), 1
jprodução audiovisual, fotografia, edição de j
'imagens, produção de mídia alternativa digital,
realização de registros audiovisual e fotográfico doi
projeto;
Desenvolver ações metodológicas articuladas com
o planejamento dos brinquedistas;
Zelar pela sala e pela manutenção dos
equipamentos digitais;
Participar das reuniões de planejamento
lpedagógico e atividades formativas. |

I

I

Observar e registrar o processo ludo pedagógico l
desenvolvido ao longo das atividades propostas
pelos brinquedistas;
Participar ativamente das atividades lúdicas,
artísticas e culturais;
Auxiliar na organização do espaço;
Participar das reuniões de planejamento
,pedagógico e das atividades formativas.

Estagiário CLT 12 20h O4

lElaborar fichas de matricula e inscrição dos
participantes; Controlar a frequência por meio de I
fichas de chamada; Manter contato com pais e
responsáveis; Organizar os materiais e
equipamentos do projeto; Elaborar atas; Resolver

Secretáfla questões administrativas do projeto; Organizar as .
reunioes administrativas e com os familiares dos
usuários; Organizar relatórios de atividades,
controle do estoque, contatos institucionais,
divulgação dos resultados na comunidade;
Participar das reuniões de planejamento
pedagógico e das atividades formativas.

CLT 12 30h O1

Auxiliar a Secretaria em todas as tarefas
Auxiliar administrativas do projeto.
administrativo Auxiliar o Coordenador pedagógico em qualquer

demanda administrativa que ele apontar. ,
1

CLT 12 40h O1

Preparar as refeições destinadas às crianças nos ‹
horários estabelecidos, de acordo com a receita
padronizada, o cardápio do dia e observando os
cuidados básicos de higiene e segurança;

Auxmar de %|ZeIar pela limpeza e organização da cozinha;
Cozmha ,Preparar refeição da equipe; _ ' _

Preparar cardápio mensal dentro dos criterios
nutricionais básicos;
Controlar os estoques de produtos alimentícios;
Armazenar alimentos de forma a conservá-los em
perfeito estado de consumo.

CLT 12 40h

l

O 1

Limpeza/organização do espaço fisico do projeto,
cumprindo as normas estabelecidas na legislação

Auxiliar de sanitária vigente; j
serviços Realizar coleta seletiva diariamente; Participar de `
gerais eventos, cursos, reuniões sempre que convocado _

ou por iniciativa própria, visando o aprimoramento
profissional.

CLT 12 40h

I

O1

Psicoterapeut para crianças e adolescentes e seus familiares,
a encaminhados pela equipe do projeto;

, ,Fornecer suporte para a equipe na discussao de,

l

'Oferecer 180 horas de suporte psicoterapêutico ME/ME”
Autõno

.. m0
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Horário
semanal
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'l

|cas_os (orientação socióeducativa); ~ _ média de
' ealizar rodas de terapia co'r'nu`nitária quando 4h/seman

. necessário com os grupos de usuários.
o ÊÍlfl.

fl
Designer ~ ;|Elaböráção,da'log`oma'rc'a `do”'projeto, do layout d

l gráfico ~ jflayer-, .dosbanners e. das camisetas. ' `
j _¿P_rodução`de'01 vídeo de aproximadamente 5 min
z ` -' sobre o Dire_it_o~de Brincar, apartir das filmagens
l Íírãgàltora d,e_ das ófic_in_as'e atividades da Brinquedoteca ao ~ MEI ` 10 ' -
l : : ' longo do ano (elaboração do roteiro, produção do
j ídeo, filmagens, edição para redes sociais). ___._l_í__._ i._._.____

A equipe pedagógi_ca.do_.projeto será formada por:
- 01 Coordenador; ƒ . - . Í' : ` z _
- 03 Brinquedistas (CBO:. `Orientad'or~socioeducativo de nível técnico e/ou superior);
- 02 Auxiliares de brinquedistas (CBO:‹Orientador socioeducativo de nível médio);
- 02 Oficineiros (CBO: Orientador socioeducativo de nível técnico e/ou superior);
- 04 Estagiários.

A equipe administrativa por:
- 01 Secretária;
- 01 Auxiliar administrativo;
- 01 Auxiliar de cozinha;
- 01 Auxiliar de serviços gerais.

A equipe do projeto será selecionada e contratada por meio de ampla divulgação,
análise curricular e processo de entrevista para aferição das habilidades e
experiências profissionais com o público infanto-juvenil, tendo como principal critério
de seleção uma experiência de pelo menos dois anos no trabalho com brinquedotecas
e oficinas Iúdico-artistico-culturais para crianças e adolescentes.
As 90 crianças de 6 a 14 anos serão divididas em 05 grupos de 18 membros (02
grupos matutinos, Lobos e Tatus e 03 vespertinos, Oncinhas, Raposas e Tamanduás).
Frequentarão o projeto 04 dias por semana, de segunda a quinta (7:30 às 11:30 e
13:30 às 17:30).
Os 20 adolescentes, de 15 a 17 anos, serão divididos em 02 grupos de 10
participantes que terão uma frequência de 02 vezes por semana: Grupo 01, segunda e
quarta, Grupo 02, terça e quinta, no período matutino (7:30 às 11:30).
Cada brinquedista ficará responsável por dois grupos de crianças e adolescentes,
com os quais desenvolverá todas as atividades descritas na tabela acima. Os
brinquedistas contarão com o suporte e apoio logístico de 02 auxiliares para atender
às eventuais demandas dos grupos.
Os dois oficineiros estarão trabalhando com todos os grupos e desenvolvendo
atividades bem especificas, descritas na tabela acima.
Os 04 estagiários (2 por período) terão a função de observar, registrar e aprender o
oficio de brinquedista, acompanhando diariamente o trabalho da brinquedoteca,
recebendo uma ajuda de custo e participando das formações semanais da equipe.
O coordenador terá 04 funções fundamentais no projeto:

1) Coordenar a equipe do ponto de vista pedagógico e conduzir as reuniões às
sextas-feiras, cuidando inclusive do processo de formação continuada da
equipe e dos estagiários (conteúdo teórico);

2) Coordenar a equipe administrativa (cuidados com o espaço físico, organização
dos materiais, relatórios, contatos com as famílias, etc.);
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3) Atuar diretamente nos grupos de crianças e adolescentes oferecendo rodas de
aprofundamento e discussão sobre o Tema Gerador do projeto: 'O Direito de
Brincar e a Cultura da Infância; 1 . ~

4) Apoiar e acompanhar o psicoterapeuta no trabalho de cuidado emocional com
usuários e familiares.

A equipe administrativa estará cuidando de toda a parte logística: arrumação e
limpeza dos espaços, preparação de dois lanches diários e das refeições para a
equipe, secretaria (inscrições, controle das chamadas e frequência, comunicados,
divulgações, reuniões com as famílias, registros, atas, controle de estoque, contatos
institucionais, etc.). `
Além dos funcionários contratados em CLT, a equipe contará com a colaboração de
um psicoterapeuta (psicólogo e/ou terapeuta holístico, corn formação especifica em
terapias alternativas, tais como: Terapia Comunitária, Biodança, Core Energetics,
Bioenergética, Psicodrama, Terapia Junguiana, etc.), que será contratado como
prestador de serviços autônomos (PJ ME/MEI), pois estará dedicando ao projeto uma
carga horária baixa, que não justifica a contratação em CLT. O contrato será de 180
horas que serão distribuídas ao longo de 11 meses, dependendo das necessidades da
equipe. Este profissional terá a função de:

o Realizar sessões de psicoterapia breve com usuários e familiares, quando
solicitado pela equipe;

o Realizar rodas de terapia comunitária com os grupos de usuários para trabalhar
temas ligados ao cuidado emocional;

ø Orientar a equipe sobre casos específicos de comportamento ou desequilíbrio
emocional dos usuários, elaborando estratégias de intervenção que possam
beneficiar os indivíduos fragilizados e fortalecer todo o grupo. .

Enfim, o projeto contará também com outros 02 prestadores de serviço (MEI):
~ Um designer gráfico que estará elaborando toda a parte gráfica do projeto.

Será contratado por serviço, no final do qual deverá entregar os seguintes
produtos acabados: uma logomarca do projeto, um folder (A4, frente e verso
com 3 dobras), o layout colorido das camisetas e 04 banners (7,5 m2).

- Uma produtora de vídeo, que deverá entregar, como produto final acabado,
um vídeo de 5 minutos sobre o Direito de Brincar (é importante ressaltar que as
imagens do vídeo deverão abranger pelo menos 10 meses de projeto e,
portanto, a Produtora precisará, mesmo que esporadicamente, estar
acompanhando as oficinas durante todo o projeto).

Toda sexta-feira serão realizadas as reuniões de equipe, com a finalidade de:
ø Planejar e avaliar as atividades semanais;
o Discutir casos e apontar necessidades de cuidados emocionais, inclusive para

ativar o suporte do psicoterapeuta; _
ø Oferecer formação continuada, estudando e aprofundando temas ligados ao

objeto do projeto;
o Permitir trocas de experiências entre os profissionais;
o Organizar os materiais e o espaço das oficinas;
o Acompanhar o desenvolvimento dos produtos finais, o andamento geral do

projeto, metas e indicadores e o desenvolvimento socioeducativo dos
participantes.

12
12-"_ - \.

^5S0C¡aÇã0 ' - AssociAçÃo i_uDocRiARTE
/ Q108, cj.05, Cs.01 - 71892-21.8 sào sebââtiâo/DF

g ' ,B ciimz 07.208_.98z0001-50 - ci=.f0Fz 07.488.158/001-14
6 ludocriarte@gmail com - www ludocriarte org

Ponto de Cultura Tel- (61) 33394 976

3) Atuar diretamente nos grupos de crianças e adolescentes oferecendo rodas de
aprofundamento e discussão sobre o Tema Gerador do projeto: 'O Direito de
Brincar e a Cultura da Infância; 1 . ~

4) Apoiar e acompanhar o psicoterapeuta no trabalho de cuidado emocional com
usuários e familiares.

A equipe administrativa estará cuidando de toda a parte logística: arrumação e
limpeza dos espaços, preparação de dois lanches diários e das refeições para a
equipe, secretaria (inscrições, controle das chamadas e frequência, comunicados,
divulgações, reuniões com as famílias, registros, atas, controle de estoque, contatos
institucionais, etc.). `
Além dos funcionários contratados em CLT, a equipe contará com a colaboração de
um psicoterapeuta (psicólogo e/ou terapeuta holístico, corn formação especifica em
terapias alternativas, tais como: Terapia Comunitária, Biodança, Core Energetics,
Bioenergética, Psicodrama, Terapia Junguiana, etc.), que será contratado como
prestador de serviços autônomos (PJ ME/MEI), pois estará dedicando ao projeto uma
carga horária baixa, que não justifica a contratação em CLT. O contrato será de 180
horas que serão distribuídas ao longo de 11 meses, dependendo das necessidades da
equipe. Este profissional terá a função de:

o Realizar sessões de psicoterapia breve com usuários e familiares, quando
solicitado pela equipe;

o Realizar rodas de terapia comunitária com os grupos de usuários para trabalhar
temas ligados ao cuidado emocional;

ø Orientar a equipe sobre casos específicos de comportamento ou desequilíbrio
emocional dos usuários, elaborando estratégias de intervenção que possam
beneficiar os indivíduos fragilizados e fortalecer todo o grupo. .

Enfim, o projeto contará também com outros 02 prestadores de serviço (MEI):
~ Um designer gráfico que estará elaborando toda a parte gráfica do projeto.

Será contratado por serviço, no final do qual deverá entregar os seguintes
produtos acabados: uma logomarca do projeto, um folder (A4, frente e verso
com 3 dobras), o layout colorido das camisetas e 04 banners (7,5 m2).

- Uma produtora de vídeo, que deverá entregar, como produto final acabado,
um vídeo de 5 minutos sobre o Direito de Brincar (é importante ressaltar que as
imagens do vídeo deverão abranger pelo menos 10 meses de projeto e,
portanto, a Produtora precisará, mesmo que esporadicamente, estar
acompanhando as oficinas durante todo o projeto).

Toda sexta-feira serão realizadas as reuniões de equipe, com a finalidade de:
ø Planejar e avaliar as atividades semanais;
o Discutir casos e apontar necessidades de cuidados emocionais, inclusive para

ativar o suporte do psicoterapeuta; _
ø Oferecer formação continuada, estudando e aprofundando temas ligados ao

objeto do projeto;
o Permitir trocas de experiências entre os profissionais;
o Organizar os materiais e o espaço das oficinas;
o Acompanhar o desenvolvimento dos produtos finais, o andamento geral do

projeto, metas e indicadores e o desenvolvimento socioeducativo dos
participantes.

12
12-"_ - \.



^55°C1a§a° =-_» ~ ›- ' r AssociAçÃo'i~_uDocRiARTE
-- _ Q.103, Cj.05, Cs.01 -.71692-213 -São Sebastiao/DF

_ ` _ CNPJ:_0_7.208.982/0001-50 - CF/DF: 07.488.153/001-14
_* « ludocriarte@gmail.com - wvvw.ludocriarte.org

Ponto de Cultura ' _ Tel- (61) 33394 976

A inscriçã_0._e_ _a___»parti_cipação__ rz1as_,-_oficinas_serão integralmente gratuitas. Serão
priorizadas-crianças, e-adolescentes.encaminhados porfórgãos públicos, tais como:
Conselho Tutelar, .CRAS e_es.c_olas da comunidade. Nos demais casos, a_inscrição
será por -ordem- de'z.ch`egac_la, partindo- do pressuposto que a_ comunidade onde a
instituição ._está'.-inserida`é umacomunidade carente, em _-situação de vulnerabilidade
social e, portanto, o público: atendido pelo projeto já é um público necessitado.
Para efetivar”a inscriçãozserá necessário o preenchimentode uma ficha comos dados
pessoais d_ó;._panticipa,nte›e`;de seus responsáveis legais, assinada por um adulto
responsável. O acompanhamento da frequência dos participantes se dará mediante
ficha de chamada semanal. ` _ - A

O 1° mês do projeto será dedicado âcontrátação da equipe que, por sua vez estará
engajada no .planejamento eorganização' das oficinas eem suadivulgação pela
cidade, .na realização das._-inscrições ,ekna -arrumação de materiais eequipamentos.
Durante o 1° mês serão adquiridos materiais e equipamentos previstos pelo Plano de
Trabalho: materiaislúdicos (jogos, brinquedos, livros, etc.); materiais de arte/papelaria;
ingredientes para lanche e refeições; uniformes; equipamentos para o
desenvolvimento das oficinas específicas de teatro e cultura digital (computadores,
máquinas fotográficas, monitores, microfones, placas de captura, ilha de edição, vídeo
projetor, luzes e rebatedores, etc.); equipamentos e materiais para a sala de
informática e os outros espaços (ar condicionado, cadeiras, câmaras, ventiladores,
etc.).
A partir do 2° mês até o 12°, serão realizadas as oficinas e as demais ações previstas
no Plano de Trabalho.

As oficinas:
O projeto estará oferecendo para os 05 grupos de 06 a 14 anos (90 crianças), 05
modalidades de oficina:

1) Oficina Lúdica. Responsável: Brinquedista e Auxiliar.
2) Oficina de artes plásticas. Responsável: Brinquedista.
3) Oficina de leitura e contação de histórias. Responsável: Brinquedista e Auxiliar.
4) Oficina de teatro. Responsável: Oficineiro de teatro.
5) Oficina de cultura digital. Responsável: Oficineiro de Cultura Digital.

E, para a faixa etária de 15 a 17 anos (02 grupos, 20 adolescentes), 03 modalidades
de oficina: _

1) Oficina de artesanato. Responsável: Brinquedista. '
2) Oficina de teatro. Responsável: Oficineiro de teatro.
3) Oficina de cultura digital. Responsável: Oficineiro de Cultura Digital.

Todos os grupos 'serão contemplados também com rodas de aprofundamento do
Tema Gerador, promovidas pelo Coordenador e com rodas de cuidados emocionais,
conduzidas pelo psicoterapeuta, em colaboração com o Coordenador.

Detalhamento: ' _
Oficina lúdica: .
Essa oficina tem _o duplo objetivo de garantir um espaço saudável e seguro para que
as crianças possam exercer o direito de brincar e também, estimulá-las para exercer
esse direito. Nos dias de hoje, muito dos saberes da infância estão se perdendo e
desaparecendo. A oficina quer resgatar a cultura infantil do brincar e fortalecer essa
pratica entre as crianças, inclusive ensinando como as crianças brincam nos outros
lugares do mundo, nas aldeias, nas comunidades africanas, nas cidades europeias,
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etc. Através do brincar, trabalharemos a educação intercuitural e inter-racial e
aprofundaremos temas importantes, corno: cidadania, respeito e valorização das
diferenças. E » __

Conteúdos:
0 As brinquedotecas no Brasil e no muncio;
0 O direito de brincar e a cultura da »infã.n'cia; - -
0 A evolução do brincar;
0 As diferentes fases do brincar e das brincadeiras;
0 Jogos e brincadeiras tradicionais nas diferentes regiões do Brasil;
0 Jogos e brincadeiras tradicionais nas culturas indígena, africana e europeia;
0 Brincadeiras e cantigas populares brasileiras e suas variações em diferentes

lugares do mundo;
0 Jogos de tabuleiro;
0 Jogos de diferentes lugares do mundo:
0 Construção de jogos e brinquedos;
0 Jogos e brincadeiras musicais;
0 Jogos cooperativos;
0 Jogos expressivos;
0 Jogos digitais.

Oficina de artes plásticas:
O objetivo dessa oficina é oferecer um espaço de livre expressão por meio de técnicas
e recursos próprios das artes plásticas.

Conteúdos:
0 Arte urbana (grafites e estêncil);
0 Arte e Natureza;
0 A reciclagem e a utilização de resíduos sólidos na criação artística;
0 Confecção de máscaras folclóricas;
0 Confecção de Bonecas Abayomis;
0 Construção de brinquedos;
0 Modelagem em argila e papel marchê;
0 Origami;
0 Pintura em aquarela;
0 Pintura óleo sobre tela;
0 Fabricação de tintas artesanais;
0 Recorte e colagem;
0 Técnicas de pintura com carvão;
0 Xilogravuras.

Oficina de leitura e contação de histórias: _
O objetivo dessa oficina é estimular o interesse pelos livros e a leitura e contribuir para
o aprofundamento do tema do projeto e das diferentes culturas abordadas na oficina
lúdica. *
Semanalmente, serão escolhidas histórias para o trabalho em grupo. Paralelamente,
serão disponibilizados livros para estimular a leitura espontânea.

Conteúdos:
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0 Jogos digitais.

Oficina de artes plásticas:
O objetivo dessa oficina é oferecer um espaço de livre expressão por meio de técnicas
e recursos próprios das artes plásticas.

Conteúdos:
0 Arte urbana (grafites e estêncil);
0 Arte e Natureza;
0 A reciclagem e a utilização de resíduos sólidos na criação artística;
0 Confecção de máscaras folclóricas;
0 Confecção de Bonecas Abayomis;
0 Construção de brinquedos;
0 Modelagem em argila e papel marchê;
0 Origami;
0 Pintura em aquarela;
0 Pintura óleo sobre tela;
0 Fabricação de tintas artesanais;
0 Recorte e colagem;
0 Técnicas de pintura com carvão;
0 Xilogravuras.

Oficina de leitura e contação de histórias: _
O objetivo dessa oficina é estimular o interesse pelos livros e a leitura e contribuir para
o aprofundamento do tema do projeto e das diferentes culturas abordadas na oficina
lúdica. *
Semanalmente, serão escolhidas histórias para o trabalho em grupo. Paralelamente,
serão disponibilizados livros para estimular a leitura espontânea.

Conteúdos:
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' -1-.'¬-,.^.~. _ .. _ _

0 'Prazer da leitura; '
0 Gêneros-Iiterários;¿__¡ _ _ Í
0 Mitos e lendas; ¿ ›
0 _ Contação-;de{histó`rias;'~
0 Ofic_in_a de _cria'ção'-póétic~:a;_ _
0' Círcul.o'deIeitura.1 "

Oficina de artesanato: » ` '-
Essa oficina tem o objetivo deabordar diferentes técnicas artesanais, estimular a
criatividade e desenvolver habilidades manuais. '

_.-\,.r_

Conteúdos: _ ~ _ z _ _ f __ _ › _
0 Artesanato nas diferentes culturas e *regiões brasileiras;
0 Customização; _ _
0 Tingimento de tecido;
0 Modelagem;
0 Fuxico;
0 Mandala em fios;
0 Pintura em tecido; -
0 Estamparia afro'
0 Artesanato em papel machê.

Oficina de teatro: 1
A oficina tem como objetivo oferecer um espaço de expressão através da linguagem
corporal e teatral e estimular os participantes a aprimorar suas formas de
comunicação. _

Conteúdos:
0 Breve história do teatro;
0 O gesto e sua simbologia;
0 Linguagens verbais e não verbais;
0 Personagens: criação e desenvolvimento;
0 Interpretação;
0 Jogo teatral;
0 improvisação;
0 Exercícios de apropriação e aprimoramento das técnicas de improvisação;
0 Montagem e apresentação de esquetes e/ou peças teatrais.

Oficina de cultura digital:
Essa oficina tem o objetivo de apresentar e preparar os participantes para o uso das
novas ferramentas e linguagens digitais.

Conteúdos:
0 informática básica: hardware e software, pacote Office (Word, Excel e Power

Point), redes de computadores, lógica de programação, orientação a objetos,
linguagem de programação Java e dispositivos móveis;

0 Fotografia: conceito e utilização de equipamentos, obturador, iso, diafragma,
balanço de branco, regra dos terços;

0 Pós-produção fotográfica: tratamento de imagens (Photoshop);
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5. PLANO DE APLICAÇAO
5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

e_ ~rdof~riart‹=›@gi,_.a' corri - www ludocriarte org
- Telz '61) 3339 1976Ponto de Cultura _ l . ' _.

5.1.1 Bens de Consumo

NO

Realização de registros audiovisuais e fotográficos_do projeto.

Audiovisual: captação de áudio e video, linguagem cinematográfica, criação de
roteiro, direção de cena, edição de vío'eo; ›
Produção de mídia alternativa digitai';
Noções básicas de jomalismo;

Descriçao do item 7 Al Quanti Unidade de Valor Valortotal
irem l dade moúiaa_4 unitário

Material de papelaria:
1 Resma de papel A4 19,99 719,64
2 Cola extra adesivo PVA 10'

sê REsiviA
_! UN 22,90 229,00

00 Canetas esferográficas 50 unidades T..
cx` 39,90 79,80

P Fita adesiva transparente 45x45mm

2_

20 1-
l UN 3,50 70,00

U1 Perfurador de papel
_.L___

5 UN 34,90 174,50
.°" Grampeador de mesa _ 5 UN 17,90 89,50
.`l Grampo 26/6 __L. U1 CX 5,90 29,50

W Tesoura grande NO UN 15,90 318,00
9 Tesoura escolar 13cm _ C0 C) UN 3,99 119,70
10 Lápis de escrever 144uni l\J CX 39,99 79,98
11 Fita crepe 18x50mm T.-- -ãO UN 3,99 159,60
12 Papel A4 colorido 100 FLS _ ...x C) UN 5,90 59,00
13 Canetão de quadro branco recarregável 0.) CX 89,00 267,00
14 Barbante grande 101mt 5 UN 3,50 17,50
15 Fita adesiva multiuso 12x10 - 1 50 :UN 1,00 50,00
16 Cartolina 100 UN 0,75 75,00
17 Algodão cru 14,90 745,00
18 Lápis de cor 42un

50_
5 69,90 349,50

19 Caneta hidrográfica 24 un T.. 20

MiUN
cx 19,90 398,00

20 Giz de cera grande 12 un 15_ CX 4,50 67,50
21 Borracha grande 50 UN 1,50 75,00
22 Apontador de ferro _L 50 UN 3,99 199,50
23 Cola colorida 40- CX 8,90 356,00
24 Pistola de cola quente profissional,

tamanho grande, potencia: 180 W
5 UN 125,00 625,00

25 Lápis de cor aquarelável 12uni 5 CX 16,90 84,50
26 Pincel pintura n° 10 20 UN 9,90 198,00
27 Pincel pintura n° 12 20 UN 12,50 250,00
28 Pincel pintura n° 16 20 UN 15,90 318,00
29 Pincel pintura n° 22

[_

l_ 50 ,UN Í 6,50 325,00
30 Bloco criativo 20 PCT 7,90 158,00
31 Papel canson A3 15 PCT 15,90 238,50
32 Tricoline 40 , M 22,90 916,00
33 Tinta guache 250 ml 40 UN 3,99 159,60
34 Cartolina dupla face 100 UN 0,90 90,00
35
36

Cartolina laminada
Fita de cetim

100
20

UN
UN

1,50
2,50

150,00
50,00

37 Massa de modelar 15 UN 12,90 193,50
38 Massa de biscuit 10 UN 15,90 159,00
39 Papel camurça 50 UN 0,75 37,50

Fil*
-*"_`\.
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40. Tinta em aquarela' ' ` 10 UN

(6

W ' ' 16,99 169,90
41. Balão ' 15 PCT ' ` 8,90 133,50
42. Lã 30 UN . 3,50 105,00
43. Palito de churrasco _ 5 PCT ~ 3,50 17,50
44.- ‹ Tinta de rosto '-1 ~z" 20 - -UN 4,99 99,80
45. ' Estiletee” ' ` 5 UN 7,90 39,50
46. A Pasta em _L-_, _ = 10 UN 1,00 10,00
47. ciipé 'n°2/0' 5 CX ' 2,50 12,50
48. Botão . _- _ -25 PCT 2,50 62,50
49. Lantejoula _ É _ 15 PCT 2,40 36,00
50. Papel contact colorido _ 25 M ' 4,45 111,25
51. Papel de seda ' 25 UN 0,25 6,25
52. Pincel atômico" . . _ 2 CX 38,90 77,80
53. oiirior « . E 1 15 UN 1,00 15,00
54. Cartucho de Tinta HP 662 Xl; Preto Alto

Rendimento
10 UN 95,90 959,00

55. Cartucho de Tinta HP 662 XL Colorido
Alto Rendimento

10 UN 119,00 1.190,00

Total parcial material de papelaria 11.726,32
Jogos e brinquedos:

56. Catan 0 jogo 02 UN 220,00 440,00
57. Extensão navegadores de Catan 01 UN 200,00 200,00
58. Expansão Catan 01 UN 109,90 109,90
59. Uno 02 UN 15,00 30,00
60. C3 l"CaSSOfl G 01 UN 160,00 160,00
61. Dice Forge 01 UN 279,90 279,90
62. Pandemic 01 UN 229,90 229,90
63. Jogo de Xadrez com peças oficiais e

tabuleiro em madeira (MDF) 40x40cm
05 UN 149,99 749,95

64. Monopoly - quebrando' a banca 01 UN 149,99 149,99
65. Cara a cara 02 UN 89,99 179,98
66. Cara a cara -Avengers 01 UN 100,00 100,00
67. Quebra cabeças Mapa do Brasil 2018 -

100 Peças
01 UN 29,99 R$ 29,99

68. Quebra cabeças 60 peças - Os incríveis
2 . _ _

01 UN 34,99 34,99

69. Quebra cabeças - 60 peças - Miraculous 01 UN 20,00 20,00
70. Quebra cabeças 48. peças - clássicos

Disney ~
01 UN 42,99 42,99

71. Quebra cabeças Gigante - 48 peças -
Disney Toy Story

01 UN 59,99 59,99

72. Jogo da memória infantil Ol\) UN 39,99 79,98
73. Que emoção é esta? O _; UN 29,00 29,00
74. Perfil 6 O ._\ UN 109,90 109,90
75. Perfil Júnior 2 l O ._\ UN 89,99 89,99
76. Dixit O ._\. UN 169,90 169,90
77. Super Banco Imobiliário O -L UN 200,00 200,00
78. As lendas de Andor: Chada e Thorn O _.\ UN 129,90 129,90
79. Myce and Mystics _ O _; UN 299,90 299,90
80. Jogo de Dama e Ludo Madeira O CD UN 69,99 209,97
81. Grok: Comunicação não violenta O ._\ UN 149,90 149,90
82. Quissama - o império dos capoeiras O ._\ UN 129,90 129,90
83. Drako O _\ UN 179,90 179,90
84. Blocos de montar - Super Heroes -

Disney - Marvel 223 peças
O _L UN 149,90 149,90

17

Associa -ão › «_ .... z.._z-;,..-Í-.--‹ 1 ' 7Ç _ . _ , . . ^- . . _ ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE

- udocriarloc- 1  TI
Q.103, Cj.05, Cs.01 - 71692-213 São Sebastião/DF

CNPJ: 07.208.982/0001-50 - CF/DF: 07.488.153/001-14
ludocriarte@gmail.com - vWwv.ludocriarte.0rg

1) 3339-1978

40. Tinta em aquarela' ' ` 10 UN

(6

W ' ' 16,99 169,90
41. Balão ' 15 PCT ' ` 8,90 133,50
42. Lã 30 UN . 3,50 105,00
43. Palito de churrasco _ 5 PCT ~ 3,50 17,50
44.- ‹ Tinta de rosto '-1 ~z" 20 - -UN 4,99 99,80
45. ' Estiletee” ' ` 5 UN 7,90 39,50
46. A Pasta em _L-_, _ = 10 UN 1,00 10,00
47. ciipé 'n°2/0' 5 CX ' 2,50 12,50
48. Botão . _- _ -25 PCT 2,50 62,50
49. Lantejoula _ É _ 15 PCT 2,40 36,00
50. Papel contact colorido _ 25 M ' 4,45 111,25
51. Papel de seda ' 25 UN 0,25 6,25
52. Pincel atômico" . . _ 2 CX 38,90 77,80
53. oiirior « . E 1 15 UN 1,00 15,00
54. Cartucho de Tinta HP 662 Xl; Preto Alto

Rendimento
10 UN 95,90 959,00

55. Cartucho de Tinta HP 662 XL Colorido
Alto Rendimento

10 UN 119,00 1.190,00

Total parcial material de papelaria 11.726,32
Jogos e brinquedos:

56. Catan 0 jogo 02 UN 220,00 440,00
57. Extensão navegadores de Catan 01 UN 200,00 200,00
58. Expansão Catan 01 UN 109,90 109,90
59. Uno 02 UN 15,00 30,00
60. C3 l"CaSSOfl G 01 UN 160,00 160,00
61. Dice Forge 01 UN 279,90 279,90
62. Pandemic 01 UN 229,90 229,90
63. Jogo de Xadrez com peças oficiais e

tabuleiro em madeira (MDF) 40x40cm
05 UN 149,99 749,95

64. Monopoly - quebrando' a banca 01 UN 149,99 149,99
65. Cara a cara 02 UN 89,99 179,98
66. Cara a cara -Avengers 01 UN 100,00 100,00
67. Quebra cabeças Mapa do Brasil 2018 -

100 Peças
01 UN 29,99 R$ 29,99

68. Quebra cabeças 60 peças - Os incríveis
2 . _ _

01 UN 34,99 34,99

69. Quebra cabeças - 60 peças - Miraculous 01 UN 20,00 20,00
70. Quebra cabeças 48. peças - clássicos

Disney ~
01 UN 42,99 42,99

71. Quebra cabeças Gigante - 48 peças -
Disney Toy Story

01 UN 59,99 59,99

72. Jogo da memória infantil Ol\) UN 39,99 79,98
73. Que emoção é esta? O _; UN 29,00 29,00
74. Perfil 6 O ._\ UN 109,90 109,90
75. Perfil Júnior 2 l O ._\ UN 89,99 89,99
76. Dixit O ._\. UN 169,90 169,90
77. Super Banco Imobiliário O -L UN 200,00 200,00
78. As lendas de Andor: Chada e Thorn O _.\ UN 129,90 129,90
79. Myce and Mystics _ O _; UN 299,90 299,90
80. Jogo de Dama e Ludo Madeira O CD UN 69,99 209,97
81. Grok: Comunicação não violenta O ._\ UN 149,90 149,90
82. Quissama - o império dos capoeiras O ._\ UN 129,90 129,90
83. Drako O _\ UN 179,90 179,90
84. Blocos de montar - Super Heroes -

Disney - Marvel 223 peças
O _L UN 149,90 149,90

17



'\”1Í`,. J

^SS0C¡‹'=1<_;ã0 - z 0 Assocm.ç.íio i_uoocRiARTE
_/L/O2 ‹;i..103, Cj.05, Cs.01 - 71692-213 São Sebastião/DF

d ' ,b C_N_P.l: 07.208.982/0001-50 - CF/DF: 07.488.153/001-14
I u .er iudocriarte@gr'na_il_c_om -wvvw.ludocriarte.org

Ponto de Cultura _ _ _ ' H I _ I _ Tel- (6l)433394976

85.
86.
87. Jogo Super Lince ___

Jogo Se vira ____

A|r___¡_,_

_ _ .__-...._..-.. ......._....____.._...-_¡.
125,00 250,00
69,99 69,99

01'

Jogo davi‹ia_ 4 _______ 92___:'____.`UN; 1
JL UN

UN 45,00 45,00
88. Blocos de montar Minecraft - ilha do

Cogumelo 247 peças

L UN,
` _. J

109,99 109,99

89. Blocos de montar - classic - caixa de
construção criativa - 502 peças _

~l_ 0.1 __

j____-
UN

\ 229,60 229,60

90. Blocos de montar - caixa grande de
peças criativas - 790 peças

01
i

TÚN 399,99 399,99

Blocos de montar - Friends - Treino de
futebol da Stephanie - 119 peças __-

91.
T'

¬01 UNT I 99,99 99,99

92.
93. Alquimia __ _

Jogo Battleship Grab & Go ___", OIU 39,99 79,98_UN-UN 159,99 159,99
94. Concept ______
95. Pula macaco ___ _ ___-_1__.|___+

2E _I__
I- UN 179,90 179,90

_ I 59,99 59,99
96. Operando _ l-¬- o'oil-À I _

0`N
UN 139,99 139,99

97. Pizzaria Maluca O __; UN 50,00 50,00
98. Conecta 4 _ ,__ O _\ UN 40,00 40,00
99. Twister O _.\ UN 100,00 100,00
100. Brain Box - mundo 79,99 79,99
101. Eu sou? OO ._x_x

_-._ .L__ -

UN l
UN 79,80 79,80

102. Imagem & Ação - No limite __ O _; 94,99 94,99
103. Que bicho sumiu? _ O ..x

_UN __
UN 49,99 49,99

104. Compra maluca UN 80,00 80,00
105. Cadê OO ...L_›. UN 64,99 64,99
106. imagem & Ação Edição especial UNC 169,99 169,99
107. Quem conta um conto OO 4t_.\ I

_J UN 70,00 70,00
108. Enciclopédia dejogos do mundo em

madeira (Agon, Bagha-Chall, Bao e
Onweso, Barricade, Bizingo, Chroma 4.
Damas, Dou Shou Qi, Dablot, Excalibur,
Fanorona, Futebox, Gammon, Go, Halma,
Hex, Hnefatafl, Jarmo, Jogo Real de Ur,
Kharbaga, Konane, Ming Mang, Oware,
Polaris, Puluc, Quadrilha, Quarto,
Queops, Reversi, Senet, Siege, Traverse,
Trilha, Xadrez, Xiang Qi, Yoté, Zener.)

Il

I

O _\ UN 1 .800,50 1.800,50

109. Mistério das 7 Torres em MDF UN 118,82 118,82
110. Belo Jardim em MDF

01 Ç
01 UN 53,17 53,17

111. Toca Tapiti 7, 01 53,17 53,17
112. Bola de handebol tamanha oficial 03

UN i
UN 80,00 240,00

113. Bola de futsal c/tecnologia Termotec 03 UN 130,00 390,00
114. Bola de tênis (tubo c/3 bolas) 05 TUBO 20,00 100,00
115. Tênis de mesa semiprofissional (Kit c/02

raquetes, dois suportes em metal, 01
rede, 03 bolas).

03 KIT 85,00 255,00

116. Frescobol (Kit c/02 raquetes de madeira e
01 bola)

02 KIT 41,50 83,00

117. Bolas de pebolim (Kit com 6) 02 KIT 20,00 40,00
118. Peteca (espuma; 4 penas)

I

'03 UN 25,00 75,00

119. Luvas de goleiro (par) 02 UN 70,00 140,00
Total parcial jogos e brinquedos 10.798,54

Lot.18 \
.K Í
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85.
86.
87. Jogo Super Lince ___

Jogo Se vira ____

A|r___¡_,_

_ _ .__-...._..-.. ......._....____.._...-_¡.
125,00 250,00
69,99 69,99

01'

Jogo davi‹ia_ 4 _______ 92___:'____.`UN; 1
JL UN

UN 45,00 45,00
88. Blocos de montar Minecraft - ilha do

Cogumelo 247 peças

L UN,
` _. J

109,99 109,99

89. Blocos de montar - classic - caixa de
construção criativa - 502 peças _

~l_ 0.1 __

j____-
UN

\ 229,60 229,60
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peças criativas - 790 peças

01
i

TÚN 399,99 399,99

Blocos de montar - Friends - Treino de
futebol da Stephanie - 119 peças __-

91.
T'

¬01 UNT I 99,99 99,99

92.
93. Alquimia __ _

Jogo Battleship Grab & Go ___", OIU 39,99 79,98_UN-UN 159,99 159,99
94. Concept ______
95. Pula macaco ___ _ ___-_1__.|___+

2E _I__
I- UN 179,90 179,90

_ I 59,99 59,99
96. Operando _ l-¬- o'oil-À I _

0`N
UN 139,99 139,99
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_-._ .L__ -

UN l
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103. Que bicho sumiu? _ O ..x

_UN __
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Damas, Dou Shou Qi, Dablot, Excalibur,
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Il

I

O _\ UN 1 .800,50 1.800,50
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01 Ç
01 UN 53,17 53,17
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UN i
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raquetes, dois suportes em metal, 01
rede, 03 bolas).

03 KIT 85,00 255,00

116. Frescobol (Kit c/02 raquetes de madeira e
01 bola)

02 KIT 41,50 83,00

117. Bolas de pebolim (Kit com 6) 02 KIT 20,00 40,00
118. Peteca (espuma; 4 penas)

I

'03 UN 25,00 75,00

119. Luvas de goleiro (par) 02 UN 70,00 140,00
Total parcial jogos e brinquedos 10.798,54
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Livros: . 1,

Q 103 Cj 05 Cs 01 - 71692-213 Sao Sebastião/DF
CNPJ O7 208 982/0001-50 - CF/DF 07 488 153/001-14

Ponto"de Cultura A › ‹ ' 1 _- U Te|~(51)3339'1976
i ' ' ' -4..

. , .

. Z _- ` .

120. Livro f O-Ernesto, de Blandina Franco 01 UN' ' ' 40,00 40,00
121. Livro _-' Tromba tromba','déÍDàvi_'d"l\/lackee 01 UN 40,00 40,00
122. Livrof- 1Haiyey._'_,Cor_np` me tomei invisivel,

de Hervé Bouch`ard "
01 UN 45,00 45,00

123. Livro - Meninaamarrotada, de Aline
Abreu

011 UN 42,00 42,00

124. Livro i- Declaração de amor, Jose Enrique
Barreiro _ A

01 UN 30,00 30,00

125. Livro - Oimedo e seus disfarces, de
Marina Gusmão-Cami-nha › › - -

.01 UN 28,99 28,99

126. Livro - George, de Alex Gino‹l - Ó _\ UN 42,90 44,90
127. Livro - A raiva, de Blandina Franco ' Q _\ UN 49,90 49,90
128. Livro - Teimosinha, de Fabricio Carpinejar Ó _\ UN 56,00 56,00
129. Livro - Mari e as coisas da vida, Tine

Mortier ç _
C _; UN 43,90 43,90

130. Livro - Acredite! Autor: Andre Bello 01 UN 26,90 26,90
131. Livro - A princesa imperfeita: autoestima e

imagem corporal. Gabriela Moreira
01 UN 29,00 29,00

132. Livro - Quando sinto inveja. Trace
Moroney

01 UN 34,00 34,00

133. Livro - A parte que falta. Shel Silverstein 01 UN 44,90 44,90
134. Livro - Roupa de brincar. Eliandro Rocha 01 UN 46,00 46,00
135. Livro - Errar faz parte, perdoar faz bem:

ensinando criança a desenvolver
compaixão. Aline Henrique Reis

01 UN 30,00 30,00

Total parcial livros . 631,49

Alimentos: ‹
136. Arroz 5 Kg 4x12 PCT 12,98 623,04
137. Feijão 1 Kg 8x12 PCT 3,79 363,84
138. Açúcar 5 Kg 3x12 PCT 9,89 356,04
139. Óleo 900 g 5x12 L 3,39 203,40
140. Margarida 1 kg 5x12 UN 9,79 587,40
141. Leite 1L » 30X12 L 3,59 1.292,40
142. Leite condensado 395 g 4x12 UN 4,29 205,92
143. Achocolatado 800 g » _ 16x12 PCT 13,39 2.570,88
144. Massa de bolo 450g 20x12 PCT 5,99 1.437,60
145. Milho de Pipoca 500g 20x12 PCT 2,39 573,60
146. Biscoito Rosquinha 800g 20x12 PCT 7,39 1.773,60
147. Cookies 75g ' 100x12 PCT 2,45 2.940,00
148. Pão de Fomwa 500g 20x12 PCT 6,19 1.485,60
149. Biscoito de doce 400g _ 20x12 PCT 4,49 1.077,60
150. Biscoito de sal 400g 20x12 PCT 4,29 1.029,60
151. Queijo 1kg . ' 2x12 KG 18,99 455,76
152. Presunto 1kg ' 2x12 KG 16,99 407,76
153. Refresco em pó adoçado 15 g 150X12 PCT 1,00 1.800,00
154. Carne bovina 20x12 KG 22,98 5.515,20
155. Linguiça mista . . 10x12 KG 11,98 1.437,60
156. Coxa de frango 10x12 KG 8,98 1.077,60

Total parcial alimentos 27-214.44

TOTAL BENS DE CONSUMOI" ` 50.370,79

\\ V
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^SS0¢iaÇã0_ ~ › AssociAçÃo, Lu0ocRiARTE
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Item Descriçao do item ,

01
02 Produtora audiovisual

Designer gráfico Í
O1 1

E ..

5.1.2 Serviços de Terceiros PessoañJuri¿di<:a _ ~_______ _, í _-Ni

03 Psicoterapeuta 1

04

Serviço de confecção
de uniformes (camiseta
malha elastano e anti-
pilling, serigrafada, 6

I
05 Serviço de confecção de _

Cores) ,,,,__

.l§9__.-.-.--

200

.¬...._-.x....._._..._.....¬_A,._.,_....___lä

06

Serviço gráfico para a
confecção de folder

fosco 150 g/m2;- 4x4
cores; dobrado) _

(99x210mm; couche 2.000

N° _ . Qüantidàuef unidade de _ ivzzior .
medida z unitário ' ,Valor mta'

"""`"`zšew1§o 2.à00,0o, 2.500,00

un' -. ,..~f22,00 4.400,00

" 9.500,00 9.500,00
"""ií‹§Fäš 'T 11000 ` 19.800 00

\ .r..,¡
1 .
l
I

""__""""" TT' " , , 1

'Ti
80,00

1 _

600,00

un 0,50 1.000,00

Banners coloridos (lona) /'5 ,` m ' ",
T T"""""”' 5 `l`“ E

Ç _, _____,________, ___,__ _” ____,Total servi os PJ * 37.800,00

NO

Item

Descrição do item
(descrevertodas as
especificações dos Quantidade
materiais a serem
adquiridos, sem indicação
de marca).

l .
É Unidade de medida Valor unitário

5.1.3 Auxilio a`_ Pessoa Físicai 1
Valortotal

I Total: I _ 7' “T” l
5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoa Física

l '1 Quantidade 1 Valor do salárioN° -'tem Cargo de N° meses , mensal (sem Valor Total
, profissionais 1 1 encargos)

01 Coordenador
pedagógico O1 12 3.200,00 38.400,00

02 lBrinquedista 03 12 2.900,00 104.400,00
03 lOficineiro 02 12 2.900,00 69.600,00

04 Auxiliar de
jbrinquedista 02 12 1.400,00 33.600,00

O5 Estagiário 04 12 500,001 24.000,00
06 Secretária 01 12 2.900,00 l 34.800,00
07 Auxiliar

,administrativo 01 12 1.800,00
1

21.600,00

08 Auxiliar de
cozinha 01 12 1.600,00 19.200,00

'09
I

Auxiliar de
serviços
lgerais

01
l

12 1.600,00
19.200,00

' Total 364.800,00

20
\
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ç CNPJ: 07.208.98Z0001-50«- CF/DF: 07.488.153/001-14
. _ , A ' " ludocriarte@gmail.com-wvvw.ludocriarte.org

.pO,.,t'oí¿e Cujtura .. . . _ _ (Tel. (61) 33.39-1976

5.1.5.1 Detalhamento-dosEncargos"Sociais mensais de cadaiprofissional

NOME
BASE' -

SALARIO '
» rsrs' _

^' Total
;.' .(*) .

'Multa' ^' ' _. PIS
S/Folha

BENEFic|os
. 13° p ,1/3 AV. V V.
SALARIO FERIAS FERIAS PREVIO _ ' _ TRANSP.Alimentaçao

Coordenador . « »
_pedagógico 3.200,00.. .'› 1 - 305,7-8'

^ ,.z .

1 52,89 38,22 266,67 266,67 88,89 26,67 64,30

Brinquedista 2.900,00. . 3 -277,1 1 138,56 34,64 241 ,67 241,67 80,56 24,17 64,30

Oficineiro 2.900,00 2 277,1 1 138,56 34,64 241 ,67 241 ,67 80,56 24,17 64,30
Auxiliar de
brinquedista 1.400,00 2 ` 133,78 66,09 ' 16,72 116,67 116,67 38,89 11,67 64,30 60,00

Estagiário 500,00 4 41,67 _ 8,30 140,00

Secretária 2.900,00 1 277,11 138,56 34,64 241 ,67 241 ,67 80,56 24,17 64,30
Auxiliar
administrativo 1.800,00 '-13 1 72,00 86,00 21,50 150,00 150,00 50,00 15,00 64,30 35,00
Auxiliar de
cozinha 1.600,00 1 152,89 76,44 19,11 133,33 133,33 44,44 13,33 64,30 50,00
Auxiliar de
serviços

_gerais 1.600,00 152,89 76,44 19,11 133,33 133,33 44,44 13,33 64,30 50,00

l
j Item

patronal (validade: 29/07/2023).
(*): Esta coluna inclui 0 FGTS no valor de 8% do salário base + 8% calculado sobre 13°
salário + férias + 1/3 de férias; '

1
OBS.: A instituição possui 0 CEBAS que lhe garante a isenção do recolhimento do INSS

5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros- Pessoa Física (Recursos Humanos)

No Cargo
Quantidade
de
profissionais

Total dos
O Valor mensal dos encargos aN meses encargos serem pagos no

Projeto

01 Coordenador
pedagógico 01 12 1.210,08 14.520,96

02 Brinquedista* 03 12 1.102,66 39.695,76
los Oficineiro* 02 12 1.102,66 26.463,84

04 Auxiliar de
brinquedista* 02 12 625,58 15.013,92

los Estagiário 04 12 189,97 9.118,56
O6 Secretária 01 12 1.102,66 13.231,92
07 Auxiliar

administrativo 01 12 743, 80 8.925,60

O8 cozinha
Auxiliar de 01 12 687,19 8.246,28

09 serviços
gerais

Auxiliar de
01 12 687,19 8.246,28

TOTAL ENCARGOS 143.463,12

1.6. Resumo Sen/iços de Terceiros- Pessoa Física
Custo mensal por profissional Valor do salário bruto

salário) * Valor Bruto projeto)
N° Item Cargo (somatório encargos + com encargos (total do

A 01 ]Coordenador pedagógico (01) | 4.410,08] 52.920,96
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los Estagiário 04 12 189,97 9.118,56
O6 Secretária 01 12 1.102,66 13.231,92
07 Auxiliar

administrativo 01 12 743, 80 8.925,60

O8 cozinha
Auxiliar de 01 12 687,19 8.246,28

09 serviços
gerais

Auxiliar de
01 12 687,19 8.246,28

TOTAL ENCARGOS 143.463,12

1.6. Resumo Sen/iços de Terceiros- Pessoa Física
Custo mensal por profissional Valor do salário bruto

salário) * Valor Bruto projeto)
N° Item Cargo (somatório encargos + com encargos (total do

A 01 ]Coordenador pedagógico (01) | 4.410,08] 52.920,96
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Associação
- /

udocriartúc
02 --¬|Brinquedista (03) __
03 _..\.lOficineiro (02)
04 V\U×"i2f de bflflquedlsfaiflêi ”ÍÇÍlÍÍÂ.lÂ.'l.:Í.ÍÇ.Íff.ÍÇÍÍÍ..-72525
05

~ ASSOCIAÇAO LUDOCRIARTE
Q103, Cj.05, Cs.01 - 71692-213 São Sebastião/DF

. CNPJI 07.2081.98Z0001-50 -'CF/DFI 07.488.153/001-14
lud0criarte@gmail,com - www.ludocriarte.org

Tei. (61) 3339-1976

"""""`TT“`""_1ÍÕii'2'.Ê5Êl 1 44.095,76
7T'“"_`Í7'""" A 7¿4f002Íàšl 96.063,84

,58Í 48.613,92
leâtagiârio (04) Í __ Í 889,97F

06
33.118,56

lsecreiària (01) ' Tí " 4.002
07 |Au×¡|¡a; adminiâyâiivo (01)
08 [Auxiliar de cozinha (01) j
09 ]Auxiliar de serviços gerais7:Õ1) ""_`I

Total

48.031,92
30.525,60

,od
._,_ç2.5-1z3,õ0F _

2 287,19] 27.446,28..__.._..__..-__-__.._. . . u 9 8 .__
...¿8/,19Í 27.446,28

7 '"“""`""'"`""`" | 508.283,12

5.2. Auxílio Investimento
5.2.1 Bens Permanentes
No

'tem

Descriçao do item -4 Dt.de Unidade Valor Valor total
de medida unitário

1. Projetor 4.000 lumes HDMI-USB - Imagem at'
300" _'____Í.l___

01 UN 4.000,00 4.000,00

2. Monitor LED 19,5" ______,_
3. Placa de vídeo- 2GB 84 Birs `

10 UN 449,90 4.499,00
10 UN 349,00 3.490,00

4. Plastificadora polisadora A3 ___
5. Ilha de edição c/processador i7, placa mãe

DDR4, memória RAM 16gb DDR4, HD 1TB.
HD 500 GB SSD, placa de vídeo 4 GB, fonte
700W real . íí._.*í

01 5 400,00 400,00UN,
01 UN 5.264,00 5.264,00

6. Monitor full HD 32” polegadas, HDMI l__- 01 UN 800,00 800,00
7. Computador processador i5, placa mãe DDR4,

memória RAM 8GB DDR4, HD 1 TB, placa de
vídeo 4GB, fonte 500W real _ _,

02 UN 2.899,90 5.799,80

8. Monitor LED 21 ” 02 UN 699,90 1.399,80
9. Câmara de segurança infravermelho full HD

DVR 16 canais (Kit c/4)
01 KIT 1.099,90 1.099,90

10. Mouses 14 15,00 210,00
11. Notebook i5 - Memoria 8GB - HD 1TB - Tela

15,6”

UN"
01 UN 2.799,00 2.799,00

12. Ar condicionado 12.000 Btus (instalado) 01 UN 1.599,00 1.599,00

13. Rebatedor/difusor fotográfico 5x1 (90x120 cm) 01 KIT 180,00 180,00

14. Iluminador 300 LED com bateria _ 02 UN ' 550,00 1.100,00
15. Cadeira de escritório giratória 03'V 200,00 600,00

16. Câmera fotográfica 24,2 megapixels;
resolução de vídeo FULL HD 60 p/Cross-type ~
max 45point AafDigic plXEL AF IS de 5 eixos.
Processador de Imagem 7 Dual- Monitor LCD.
Lente EF-$18.55

, UN
1 _- UN 4.500,00 4.500,00

17. Câmera fotográfica com resolução de 24,2 MP
- Tipo de sensores: CMOS AF Dual pixe -
Processador Digic 7 .
pontos de AF 45 - 6 fotos por segundo. Vídeo.
em Full HD

1 z .UN 2.800,00 2.800,00

18. Microfone Dinâmico Cardioide - com Fio,
simétrico em relação ao eixo do microfone e
captação unifom1e de frequência
sensibilidade @ 1KHz, tensão de circuito
aberto -54.5 dBV/PV (1.85mV), 1 Pascal=

UN3 . 899,90 2.699,70

za se-(
Í-\\ \`
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^SS0C¡ëÇã0 ' T' 9 . Assoc|AçÃo'LuoocR|ARTE
Q 103 cj os os 01 -71892-213 sào sebasfiâo/DF

cNPJ 07 208 982/0001-50 - cF/DF: 07.488.158/001-14
1, _' _ l l:udo.c_riar'te@gmail.com-wvvw.ludocriarte.org

1 _ P8z¬t<›‹1écui1urà~ ' . 1 _' Tel-(61_)_3339-1976

g4dB3p|_¿... _. ' .K , '

19. Microfone ƒc0`nden'sador ,cardioide para
instrumerltosj pratos, caixa .¬_com Fio,
unidirecional,-'baixoruído; resposta de
frequência 20Hz a 20KHz 0d,B/10 dB, chave
atenuadora com trava flat 6 ou 18db/Octave

1 . -UN .. 2.599,90 2.599,90

20. Pedestal girafa para microfone com cachimbo -4 ; UN 79,90 319,60

21. Interface USB/ USB 2x2 USB 2.0_ para '
gravação de microfonese instrumentos ` '

1 UN 1.049,00 1.049,00

22. Ventilador de Coluna com 3.Ve.locidades 40cm
-Preto-126W '

8. uN . . 299,90 899,70

23. Ventilador de mesa com 3 Velocidades -. .
40cm - Preto - 126 W ¿ . _

2 UN 179,00 358,00

24. Mesa de Aerohockey (MDF, 2,13m ×1,08m.
Câmara de ar composta por compensado e
revestimento AP)

01 UN 2.000,00 2.000,00

25. Mesa de ping pong (MDP 25 mm.
Dobrável; 8 rodas; 152,5 x 274 x 76 cm)

01 UN 2.000,00 2.000,00

TOTAL BENS PERMANENTES 52.466,40

5.2.2 Despesas com obras
No ,Descrição do Item (de
,tem Código SINAPI acordo com a tabela

1 SINAPI)

Unidade PreçoQuantidade de _ un¡tá|_¡o Total
medida

I Iz
I Total: ' I r

I l I l
l l I l

5.3 Resumo do Plano de Aplicação
Valor (R$)

1 - Total Subvenção Social 596.433,91
2 -Total Auxílio Investimento (bens permanentes) 52.466,40

0,003 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras)
I
TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = - 648.900,31

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)
Metas Detalhamento das ações de 1° Parcela 2° Parcela 3° Parcela 4° Parcela

cada meta . Mes 1,2 e 3` Mês4,5e6 `Mês7,8e9 Mês10,11e12
01 quisição de bens de consumo eÊn¡formeS 54.770,79
Ol\) Pagamento equipe projeto " 127.065,78 127.065,78 127.065,78 127.065,78

03 'Acompanhamento psicoterapêutico 4.950,00 *4.950,00 h1.950,o0 4.950,00

E 04 |DivuIgação 13.600,00 -
'Total de Subvenção Social 2°°'386'57 l132.015,78

l
132.015,78 132.015,18
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^SS0CiaÇã0 . Í AssociAçÃo i.uoocR|ARTE
I “ Q._10à, ojos, 05.01 - 71_892*-.2¬._8 são sebasfiâo/DF

_ ' ,B -›;:N.‹>.iz, '07.208.982/0001-50 _ cr/DF; 07.488.158/001-14
6 '›,nocr|arte@g *tail cor" - www ludocriarte org

Ponto de Cultura - _ Tel- (51) 33394 976

Natureza de Despesa - Auxílio Investimento (bens permanentes)
Metas Detalhamento das ações de lL1_°__z`í¶_r§_ele __l__A2°Parcela -1 l3° Parcela 4° ParcelaI

llVlês_7, 8e9 Mês 10, 11 e 12
01 quisiçao de bens permanentes 52 466 40” _ l I -

cada meta I Mes 1,2 e i l Mes 4, 5 e 5 7
NA . . .. " `.'"""'"":3 _ __' " z _ '_'

_.,_

I 02 Pagamento equipe projeto I `

03 lAcompanhamento psicoterapêutico
--._.. .-_._., .._.. ._...,..._._........__.............._¬_

'mil04 iwfivuigzçâo 7 * 1"* 7f;;;;,;;i-í;;;:;- - ~ -l1

Total de Auxílio Investimento . z52.4$'5.40 - '
` """“" §252.852,97"` ã132.o15,78 82.015,78

.._z-_...t

-L 132.015,78
TOTAL POR PARCELA ,

l TT '__'“"-"_"_-`_`

T°T^" GERAL 848.900,31

7. CRONOGRAMA DE ExEcuçÃo
¿_2M t Detalhamento das açoes de Duração/Mês

eas cada meta ' l°r(R$) __' 7a. . . - . _. Inicio Termino
Aquisição de_materiais p/pr0“j“et0w

01 e confecção de uniformes
4.770,79

_.Õ_T__
Mês 01 - Mês 03

Aquisição de bens permanentes _ l,5_2.¿466,4Õ" “_ Mês 01 _ Mês 02
Contratação equipe do___projet9_____“l Me§__01 Mês 02

02 Realização das oficinas para l508.263,12 -. - Mes 02crianças e adolescentes __ _“ Mês 12

Contratação do psicoterapeuta l 1 Mês O1 Mês 02

`°`.I`
03 Realização do acompanhamento 9.800,00 W' Mês 12psicoterapêutico do projeto ,_ ' 1 Mês 02

I .0Contratação do Designer Gráfico 500 - Mês 01 Mês 04
Mês* 01

_2. 0
Impressão folderebanner _ _ 11.600,00 A Mês 04

04 Contratação da Produtora de l T _'
vídeo - Gravação e edição do 19.500,00
vídeo I

Mês 02 Mês 12

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇAO 4

Os processos de monitoramento e avaliação serão conduzidos de maneira continuada,
tanto no que se refere aos participantes, quanto no que se refere à comunidade local e
à equipe contratada. _ '
Cada participante, para inscrever-se nas oficinas do projeto, precisará preencher, junto
com um responsável, uma ficha de matricula contendo os principais dados pessoais,
socioeconômicos e familiares. Será também uma ocasião para poder ter um contato
direto com a família e dela com o projeto. ' _
Todas as oficinas seguirão uma rotina bem simples: em um primeiro momento, os
participantes são acolhidos na roda (inclusão) e montam, junto ao
brinquedista/oficineiro, o programa/planejamento do dia (o que vamos fazer hoje?). No
final, sempre em roda, o brinquedista/oficineiro propõe ao grupo avaliar a atividade
realizada (como foi para vocë'?). Esta avaliação poderá ser feita de diferentes formas,
utilizando diferentes linguagens e ferramentas.
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^S5°C¡aÇã0. . I ~ . AssociAçÃo |_uoocR|ARTE
_ _ _ Q.108 cj.05 cs.01 -71892-218 sào sebaazao/DF

' CNPJ: 07.208.982/0001-50 - cF/DF: 07.488.153/001-14
I O ludocria'rte@gmail.oorn-vvww.ludocriarte_org

_ 2 Ponto de Cultural 'H A A Tel- (51)3339-1975
_ _ _ _ ._ ‹_ ___ ,a __: _ _ :__ 'T.l.____,_,.¬_¬__..__.._..___________.._._í_.__._._._._.

- K ‹ ~lj¿_ ._-._1_... 1 .

-, . . ;z _' _. . . _

Esta -metodologia_...pe_rmite -ao brinquedista/oficineiro dialogar com as crianças e
adolescentes' _diari_a'mente e perceber eventuais problemas ou ajustes necessários.
Sobretudo, percebersfe-o' grupoto-está acompanhando. Ao mesmo tempo, os próprios
participantes apre`ndem_ .a avaliar, s_e_auto avaliar e se expressar, tornando-se sujeitos
ativos e participativos.'QuaIqu'er_dificuldade que eventualmente possa surgir e que não
é resolvida na roda é. levada para _a_sre-'uniões de equipe. ~A equipe .do projeto estará se
reunindo sema_nalm.er,ite'¬às'sextas-feiras para: _ _ _
/ Planejar' asàaçõesconjuntas do projeto e compartilhar o próprio planejamento

Pessoal; _' _' ' _ -~
~/ Ajustar e alinhar o planejamento a. partir da avaliação semanal das atividades

junto aos participantes e daszdemandas apresentadas;
\/ Participar da 'formação`_c_ontinu__adal 'proposta pelo coordenador pedagógico

(espaço de estudo ereflexão' 'sobre' conteúdos teóricos ligados ao projeto);
\/ Com a ajuda do psicoterapeuta, discutir casos específicos, questões práticas e

organizacionais do projeto, como também questões relativas ao relacionamento
da própria equipe;

1/ Avaliar o andamento do projeto (avaliação parcial continuada), verificando os
indicadores apontados no projeto e os resultados parciais alcançados em
relação a cada meta e etapa.

Outros pontos importantes do processo de monitoramento e avaliação são:
0 Cada brinquedista/oficineiro será responsável pela elaboração de um relatório

escrito mensal, a partir do planejamento, contendo as principais atividades
desenvolvidas e algumas fotos.

ø A frequência dos participantes será monitorada a cada encontro por meio de
chamada (eventuais ausências prolongadas e injustificadas serão discutidas
nas reuniões de equipe e encaminhadas para a secretaria).

~ Será organizada uma reunião inicial com os pais e responsáveis das
crianças e adolescentes, na qual será apresentado mais detalhadamente o
projeto, os conteúdos a serem trabalhados e os resultados esperados. E uma
reunião final para apresentar o caminho. percorrido, avaliar as atividades
realizadas e os resultados alcançados com os participantes.

Um último ponto importante de avaliação ef monitoramento é a verificação de alguns
produtos previstos pelo projeto, em 'especificó folders, banners, fotos, postagens nas
redes sociais, entrevistas, vídeosgesquetes teatrais, produções artísticas e artesanais
que estarão mostrando detalhes e particularidades das atividades realizadas.
A qualidade e os conteúdos dos materiais produzidos representarão um importante
indicador do cumprimento das metas que o projeto se propôs alcançar para contribuir
com o fortalecimento dos direitos de criança e adolescentes de brincar e se expressar.
Encerrando o projeto, será elaborado um relatório final que, além de relatar as
atividades desenvolvidas, procurará avaliar o impacto do projeto _e os resultados
alcançados.
Portanto, o projeto prevê 03 tipos de avaliação:

a) Avaliação permanente (reuniões semanais da equipe descritas acima).
b) Avaliação periódica de resultados: avaliação realizada pela equipe do projeto e
da instituição no final do 1° semestre, com o objetivo de avaliar as consequências
previstas nos objetivos e_ também apontar para resultados que não haviam sido
previstos, mas que podem vir a acontecer durante o decorrer do projeto; após esta
avaliação será realizada a semana pedagógica de planejamento do 2° semestre.
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c) Avaliação final: avaliação que será realizada após o termino do projeto, visando
medir os resultados de longo prazo que atingiram o público-alvo e a sociedade.
Será composta por uma reunião com pais e responsáveis e uma reunião de toda a
equipe do projeto e da instituição para análise dos resultados e o planejamento das
ações de continuidade, que envolvem estrategias de captação de \recursos e
elaboração de projetos para a continuação das oficinas para crianças e
adolescentes de São Sebastião/DF.

9. DECLARAÇAO
Na qualidade de representante legal do Proponente, declaramos, para fins de prova junto à
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distn'to
Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei. que inexiste qualquer débito em mora ou
situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer Órgão ou entidade
da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos
oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na fomta deste
Plano de Trabalho. Pede deferimento.

Brasília. 18 de julho de 2019.
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