
 

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
I. DADOS DA PARCERIA 
 
OSC: ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE 
TÍTULO DA PARCERIA: “RAÍZES – PERCURSOS CULTURAIS E FORMATIVOS NO 
OLHAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”. 
N° PROCESSO: 417.002.185/2016. 
N° INSTRUMENTO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2017 
VIGÊNCIA: de 22.09.2017 a 21.11.2018 (14 meses) prorrogada mediante Termo Aditivo 

nº17/2017 de 28.12.2017 até 31.12.2018. 
VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R$230.090,56 
 
 
II. INTRODUÇÃO 

 
O projeto Raízes foi realizado entre os meses de setembro de 2017 a dezembro de 
2018. Contou com a execução de várias oficinas para crianças (6 a 13 anos) e 
adolescentes (14 a 17 anos), de São Sebastião no espaço da Brinquedoteca 
Comunitária, com o objetivo de estimular uma reflexão sobre sua ancestralidade, por 
meio da linguagem artística e cultural. As oficinas trabalharam o tema do direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade, com base nos artigos 15, 16 e 17 do ECA, por 
meio do tema transversal “Raízes”. O foco das oficinas foi a realização de um percurso 
socioeducativo de fortalecimento da identidade, do respeito às diferenças e da 
aprendizagem de recursos técnicos para o desenvolvimento de talentos e para a 
orientação vocacional. As oficinas representaram um rico espaço de expressão da 
autoria de crianças e adolescentes, que fortaleceram e alimentaram sua identidade 
cultural.   
 
III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 
 
A. AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 
O projeto realizou as seguintes ações: 

 Aquisição de equipamentos (instrumentos musicais, equipamentos de 
audiovisual e de costura) e materiais de consumo para a realização das oficinas. 

 

 Oficinas “Raízes” para 80 crianças e adolescentes de 6 a 13 anos: 
o Histórias & Arte; 
o Musicalização; 
o Expressão corporal; 
o Tema Gerador.  

 

 Oficinas técnicas para 30 adolescentes de 14 a 17 anos: 
o Customização (produção de camisetas e tecidos temáticos); 
o Informática (manutenção de micro e redes; pacotes Office; introdução à 

criação de websites); 
o Fotografia/vídeo. 

 
Produtos finais de autoria dos participantes (textos, imagens, músicas, vídeos, 
coreografias): 

 Criação do livro digital “Raízes multicolores... histórias coloridas das crianças de 
São Sebastião”. 

 Produção de 05 videoclipes a partir das modalidades propostas nas oficinas 
sobre o tema “Raízes”. 

 Camisetas e tecidos com temas tribais.  

 Publicação de textos, imagens e vídeos nas páginas eletrônicas da Ludocriarte 
(Facebook e site). 



 

 Produção de 04 Banners fotográficos a partir das reflexões feitas pelos 
participantes sobre os temas propostos pelas oficinas.  

 
O Termo de Colaboração para a realização do projeto “Raízes – Percursos culturais e 
formativos no olhar de crianças e adolescentes”, foi assinado em 22 de setembro de 
2017. A primeira parcela dos recursos foi transferida em 29.09.2017.  
 
Conforme Oficio nº020/2017 desta instituição, foi solicitado ao CDCA/DF em 19.10.17 
que se alterasse o cronograma de execução, pelos motivo seguintes: 
 

1) A instituição estava executando outro projeto aprovado pelo CDCA/DF: “Uma 
cara nova para a Brinquedoteca Comunitária” (Termo de Colaboração 
nº009/2017), com duração de 03 meses (de outubro a dezembro/2017). 
Através deste projeto, foram reformados os espaços físicos da 
Brinquedoteca, inclusive para a realização do projeto Raízes.  

2) Os meses de dezembro e janeiro são meses de recesso escolar. Portanto, 
havendo a reforma no final de ano e, logo em seguida, o recesso escolar, se 
optou para iniciar as oficinas com crianças e adolescentes no mês de janeiro 
de 2018, garantindo assim a não interrupção das oficinas. 

 
O pedido de alteração do cronograma foi aprovado pelo Conselho, por meio de Termo 
Aditivo nº17/2017, assinado em 28.12.2017, prorrogando o Termo de Colaboração 
nº013/2017 até 31.12.2018.  
 
O novo cronograma ficou assim definido: 
 
Período de Execução: quinze (15) meses. 

Início: setembro/2017. Término: dezembro/2018. 
 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  
Os meses de outubro a dezembro de 2017 foram utilizados para a aquisição de 
materiais e equipamentos previstos no Plano de Trabalho e para montar a equipe do 
projeto (divulgação das vagas e analise dos currículos).  

Meta Etapa Especificação das ações Valor Duração/Mês 

Início Término 

01 

1.1. Aquisição de instrumentos 
musicais 

14.483,04 Mês 1 Mês 2 

1.2. Aquisição de material 
lúdico/teatral/ar livre 

13.472,00 Mês 1 Mês 2 

1.3. Aquisição de material de 
arte 

3.194,76 Mês 1 Mês 2 

1.4. Aquisição de livros 1.549,00 Mês 1 Mês 2 

1.5. 
RH Projeto 

108.252,0
0 

Mês 4 Mês 15 

1.6 Designer gráfico 2.250,00 Mês 13 Mês 14 

1.7 Aquisição de 
equipamentos audiovisuais 

36.920,00 Mês 1 Mês 2 

1.8. Gravação e mixagem das 
músicas 

7.700,00 Mês 13 Mês 15 

1.9. Filmagem videoclipes  5.000,00 Mês 13 Mês 14 

1.10. Edição final videoclipes 3.000,00 Mês 14 Mês 14 

02 

2.1. 2.1. Aquisição materiais 
oficinas técnicas 

8.574,40 Mês 1 Mês 2 

2.2. Aquisição equipamentos 
oficinas técnicas  

12.735,36 Mês 1 Mês 2 

2.3 Oficina Customização 4.560,00 Mês 5 Mês 7 

2.4. Oficina Informática 4.080,00 Mês 8 Mês 10 

2.5. Oficina Fotografia/vídeo 4.320,00 Mês 11 Mês 13 



 

A partir do dia 02 de janeiro de 2018 foi oficialmente contratada a equipe responsável 
para organizar e executar as oficinas para crianças de 06 a 13 anos do projeto, 
composta por 04 oficineiros, 01 auxiliar administrativo e 01 auxiliar de serviços gerais, 
com as seguintes funções: 

 Auxiliar administrativo: elaboração das fichas de matricula e inscrição dos 
participantes; controle da frequência por meio de fichas de chamada; contato 
com pais e responsáveis; organização dos materiais e equipamentos do projeto; 
registros fotográficos; resolução de questões administrativas do projeto; 
organização das reuniões administrativas e dos relatórios de atividades. 

 Auxiliar de serviços gerais: limpeza/organização do espaço físico utilizado pelo 
projeto; preparação de lanches para os participantes. 

 Oficineiros: trabalhos com o Tema Gerador (dinâmicas discussões e 
aprofundamento teórico do tema “raízes indígenas e africanas”); Histórias 
(leitura, contação, dramatização, criação e ilustração); Expressão corporal 
(Biodanza, exercícios teatrais, consciência corporal, jogos e brincadeiras); 
Musicalização (canto, instrumentos músicas, criação de músicas). 

 
OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

As três primeiras semanas de janeiro foram utilizadas pela equipe para organizar o 
espaço e os materiais, divulgar as oficinas e realizar as inscrições.  
As crianças de 06 a 13 anos, após o preenchimento por parte de um responsável da 
ficha de matricula, foram inscritas em 05 grupos. 
As oficinas começaram no dia 22.01.18. As atividades foram divididas em quatro blocos 
interligados: 

 Histórias & Arte: atividades de leitura, contação e dramatização de histórias, 
artes plásticas, criação e ilustração das histórias. 

 Música: atividades de musicalização; ensino de instrumentos específicos: violão, 
flauta, teclado, xilofone/metalofone, percussão, violino; criação de músicas. 

 Expressão corporal: atividades de teatro, danças, atividades lúdicas e dinâmicas 
corporais. 

 Tema Gerador: estudo, discussão e aprofundamento dos conteúdos teóricos 
ligados às raízes indígenas e africanas. 

 
Conteúdos trabalhados na Oficina Raízes: 
Tema Gerador: 

 Construção da identidade (árvores genealógicas).  

 História da africanidade. 

 História dos índios. 

 Heróis da luta negra e indígena e suas contribuições para a sociedade. 

 Cultura, contos e tradições indígenas e africanas. 

 Trabalhos sobre o tema “diferenças”. 

 Rodas de discussão sobre direitos da criança e do adolescente. 

 ECA. 

 Rodas de partilha e discussão geradas a partir do tema. 
 
Histórias & Arte: 

 Apresentação da literatura sobre ancestralidade africana e indígena (leitura, 
contação de histórias e dramatizações). 

 Atividades de artes (desenho, pintura, colagem, papel reciclado, origami, pintura 
de rosto, confecção de bonecas de pano, artesanato, máscaras e brinquedos 
tradicionais). 

 Atividades de criação de textos e criação de histórias (individuais e coletivas). 

 Atividades de ilustração das histórias criadas. 
 
Música: 

 Atividades de introdução à música (história da música e dos instrumentos; 
diferentes tipos de músicas; música e cultura). 

 Atividades de musicalização (pulso e divisão, unidade de tempo, tempo e 
contratempo, leitura de partituras). 



 

 Introdução de instrumentos musicais: flauta; xilofones; metalofones; percussão; 
violão; teclado; violino. 

 Criação de um repertório de músicas. 

 Ensaio do reportório. 

 Atividades de criação de textos e músicas para os videoclipes (tempestade de 
ideias em grupo). 

 Ensaio das músicas criadas. 
 
Expressão corporal: 

 Exercícios de conhecimento e expressão corporal. 

 Rodas de expressão. 

 Jogos expressivos e teatrais. 

 Atividades lúdicas e dinâmicas de grupo. 

 Biodança. 

 Brincadeiras dirigidas.  

 Criação de coreografias. 

 Ensaio das coreografias. 
 
Cronograma das oficinas – Período matutino 

 
Cronograma das oficinas – Período vespertino 

 
HORÁRIO 

 
ESPAÇO 

 

                          DIA DA SEMANA/GRUPOS/ATIVIDADES 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

07:30/08:00 VARANDA RODA DE ACOLHIDA/MUSICALIZAÇÃO – TODOS OS GRUPOS JUNTOS 

 
 

08:00/09:30 

 
VARANDA 

LOBO 
Expressão corporal 

TATU 
Expressão 
corporal 

LOBO 
Expressão 
corporal 

LOBO 
Expressão 
corporal 

SALA DE JOGOS -  TATU 
Tema Gerador 

- 
 

 
SALA DE ARTES 

 

TATU 
Música 

 

LOBO 
Histórias & Arte 

 

- TATU 
Histórias & Arte  

 

SALA 
MULTIMÍDIA 
(Meio grupo) 

- 
 

LOBO 
Histórias & Arte 

 

- TATU 
Histórias & Arte 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:30 VARANDA 
 

TATU 
Expressão corporal 

 

   
- 

 
TATU 

Expressão 
corporal 

LOBO 
Tema Gerador 

SALA DE JOGOS - TATU 
Tema Gerador 

 

LOBO 
Tema Gerador 

 

- 
 

SALA DE ARTES 
 

LOBO 
Música  

 

LOBO 
Histórias & Arte 

 

- TATU 
Histórias & Arte  

 

SALA 
MULTIMÍDIA 
(Meio grupo) 

- LOBO 
Histórias & Arte 

 

- 
 

TATU 
Histórias & Arte 

 
HORÁRIO 

 
ESPAÇO 

 

                          DIA DA SEMANA/GRUPOS/ATIVIDADES 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

13:30/14:00 VARANDA RODA DE ACOLHIDA/MUSICALIZAÇÃO – TODOS OS GRUPOS JUNTOS 

 
 

14:00/15:30 

 
VARANDA 

ONCINHAS 
Expressão corporal 

TAMANDUÁS  
Expressão 
corporal 

RAPOSAS  
Expressão 
corporal 

TAMANDUÁS  
Expressão 
corporal 



 

 
OFICINAS TÉCNICAS PARA ADOLESCENTES: 

Paralelamente, foram realizadas 03 oficinas técnicas para adolescentes de 14 a 18 
anos, nas áreas de customização, informática e fotografia, com duração de 3 meses 
cada uma, totalizando 9 meses de oficinas, oferecendo 10 vagas para cada modalidade 
(04 horas por semana x 3 meses = 48 horas). Para a realização deste tipo de oficinas, 
devido ao seu conteúdo técnico e especifico e à curta duração (3 meses), foram 
contratados Micro Empreendedores Individuais (MEI), um para cada modalidade.  
 
Oficina técnica: Customização. 

Conteúdos: 

 Identidade dos participantes (origens). 

 Significado da arte como forma de expressão para a cultura indígena, africana e 
afro-brasileira. 

 Utilização da máquina de costura. 

 Principais técnicas de customização em tecido (tie dye, aplicação, pintura, 
tingimento, corte, etc).  

 Produção de camisetas e tecidos temáticos (batik, mantas, forros, etc). 
 
Nº de inscritos: 11. 
Período de realização: 06/03/2018 a 30/05/2018. 
 
Oficina técnica: Informática. 
Conteúdos: 

 Introdução à informática (sistemas operativos). 

 Introdução à manutenção de micro e redes. 

 Pacotes Office. 

 Introdução à criação de websites. 

 Pesquisas sobre o tema do projeto. 

 Produções de materiais textuais e audiovisuais para postar no site e no facebook 
da instituição.  

 
Nº de inscritos: 10. 
Período de realização: 04/06/2018 a 29/08/2018. 
 
Oficina técnica: Fotografia.  

SALA DE JOGOS RAPOSAS 
Música 

  

ONCINHAS 
Tema Gerador 

 

ONCINHAS 
Música 

RAPOSAS 
Tema Gerador 

 

 
SALA DE ARTES 

 

TAMANDUÁS 
Histórias & Arte 

 

RAPOSAS 
Histórias & Arte 

 

TAMANDUÁS 
Histórias & Arte 

 

ONCINHAS 
Histórias & Arte  

 

SALA 
MULTIMÍDIA 
(Meio grupo) 

- RAPOSAS   
Histórias & Arte 

 

TAMANDUÁS 
Histórias & Arte 

 

ONCINHAS 
Histórias & Arte 

15:30/16:00 Lanche 

16:00/17:30 VARANDA 
 

RAPOSAS 
Expressão corporal 

 

 
ONCINHAS 
Expressão 
corporal  

 
ONCINHAS 
Expressão 
corporal 

 
RAPOSAS 
Expressão 
corporal 

SALA DE JOGOS TAMANDUÁS 
Música  

 

TAMANDUÁS 
Tema Gerador 

RAPOSAS 
Tema Gerador 

 

TAMANDUÁS 
Tema Gerador 

 

SALA DE ARTES 
 

ONCINHAS 
Tema Gerador 

RAPOSAS 
Histórias & Arte 

 

TAMANDUÁS 
Histórias & Arte 

 

ONCINHAS 
Histórias & Arte  

 

SALA 
MULTIMÍDIA 
(Meio grupo) 

- RAPOSAS   
Histórias & Arte 

 

TAMANDUÁS 
Histórias & Arte 

 

ONCINHAS 
Histórias & Arte 



 

Conteúdos: 

 Introdução à fotografia 

 Regra dos Terços 

 Luz natural e artificial 

 Imagem em movimento. 
 
Nº de inscritos: 13. 
Período de realização: 01/09/2018 a 24/11/2018. 
 
Produtos das oficinas técnicas para adolescentes: 

 Customização de camisetas e tecidos com temas tribais.  

 Publicação de textos, imagens e vídeos nas páginas eletrônicas da Ludocriarte 
(Facebook e site). 

 Produção de 04 Banners fotográficos a partir das reflexões feitas pelos 
participantes sobre os temas propostos pelas oficinas.  

 
Nos meses de agosto a dezembro, paralelamente à execução das oficinas, foram 
executadas as ações previstas no Plano de Trabalho para a elaboração e criação dos 
produtos finais: 
 

 Foi contratado um estúdio musical para gravar, mixar e editar as músicas criadas 
pelas crianças nas oficinas de musicalização. Produto: 05 músicas de autoria 
dos participantes do projeto gravadas e editadas. 

 Foi contratada uma produtora de vídeo para a filmagem e a edição dos 
videoclipes. O serviço contratado incluiu a elaboração dos roteiros dos 
videoclipes, a preparação do set de gravação, a captação das imagens, a edição 
das mesmas e a sincronização das imagens editadas com as músicas gravadas. 
Produto: 05 videoclipes finalizados, prontos para a publicação nos canais virtuais 
(Youtube e mídias sociais). 

 Foi contratado um designer gráfico para criar a versão digital do livro a partir do 
material bruto fornecido pelos oficineiros (histórias, textos, fotografias e 
ilustrações). Produto: 01 livro digital de 44 páginas (formato: 18x22cm, colorido). 

 
Reuniões de pais e responsáveis: 
Foram organizadas 02 reuniões de pais e responsáveis: a primeira, no dia 13/04/18, na 
qual foi apresentado mais detalhadamente o projeto, os conteúdos a serem trabalhados 
e os resultados esperados, que contou com a participação de 37 pais e responsáveis. E, 
a segunda, no dia 23/11/18, para apresentar os produtos das oficinas, avaliar as 
atividades realizadas e os resultados alcançados com os participantes (pesquisa de 
satisfação), que contou com a participação de 33 familiares. 
 
O projeto se encerrou em 08.12.18 com a realização do 26º Festival artístico-cultural 
da Ludocriarte, evento promovido pela instituição para a apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos pelas crianças e adolescentes ao longo do semestre. O Festival contou 
com as seguintes atrações: 
 

• Mesa de autografo do livro produzido pelas crianças do projeto: “Nossas raízes 
multicoloridas” (distribuição de cartão com a capa do livro e o endereço eletrônico 
para a leitura). 

• Exposição de produtos: artesanato indígena, africano e camisetas customizadas. 
• Barraca de comidas. 
• Apresentações culturais das crianças do projeto: 

1. Projeção dos 05 videoclipes produzidos no projeto; 
2. Homenagem a Elza e Milton; 
3. Apresentação do livro digital: “Nossas raízes multicoloridas”. 
4. Apresentação teatral de uma das histórias do livro: “A lenda dos irmãos 

Waticoba”; 
5. Apresentações musicais: músicas autorais dos videoclipes e a canção dos 

Guarani Mbyá “Nande mbaraete”; 



 

6. Apresentação de percussão Nyabing; 
7. Apresentação de Danças Urbanas; 
8. Roda de Toré com todos os participantes. 

 
A festa de encerramento contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas, 
incluindo crianças, adolescentes, seus familiares e membros da comunidade local (para 
assistir à gravação da festa, acesse o canal da Ludocriarte no Youtube).  
Este momento marcou também o encerramento do projeto. Nas semanas seguintes a 
equipe ficou envolvida somente na arrumação do espaço e na organização do 
fechamento das ações do projeto, inclusive na produção dos relatórios finais.  
Terminadas as oficinas e todas as demandas referentes a relatórios e prestação de 
contas, dois membros da equipe foram desligados no final do mês de novembro e os 
demais no mês de dezembro. 
 
B. PÚBLICO ATINGIDO: 
As crianças de 06 a 13 anos, após o preenchimento por parte de um responsável da 
ficha de matricula, foram inscritas em 05 grupos, com as seguintes características: 

 
GRUPOS Faixa etária Período Quantidade de 

crianças 
inscritas 

Tatus 06 a 09 anos Matutino 17 

Lobos 10 a 13 anos 19 

Oncinhas 06 a 08 anos Vespertino 19 

Raposas  09 a 11 anos 17 

Tamanduás 12 a 13 anos 18 
TOTAL DE CRIANÇAS INSCRITAS NO PROJETO 90 

 
Dos 90 inscritos, 80 concluíram as oficinas com faltas inferiores a 25%. 
 
Os adolescentes, de 14 a 17 anos se inscreveram nas seguintes oficinas: 
 
Oficina técnica: Customização. 
Nº de participantes: 11. 
Participantes com faltas superiores a 25%: 03. 
Aprovados: 08 adolescentes. 
 
Oficina técnica: Informática. 

Nº de participantes: 10. 
Participantes com faltas superiores a 25%: 01. 
Aprovados: 09 adolescentes. 
 
Oficina técnica: Fotografia.  
Nº de participantes: 13. 
Participantes com faltas superiores a 25%: 02. 
Aprovados: 11 adolescentes. 
 
Todos os participantes foram matriculados mediante o preenchimento de uma ficha de 
inscrição contendo vários dados socioeconômico da criança e de sua família. Todas as 
fichas forma assinadas por um responsável legal e ficaram arquivadas na sede da 
instituição. Para o controle da frequência, utilizamos fichas de chamada (entregues no 
ato da prestação de contas), divididas por grupo ou por oficina. 
De uma maneira geral, houve uma boa adesão de crianças e adolescentes à proposta. 
Em relação às crianças, tivemos uma desistência de 10 participantes ao longo do ano, 
isto é 11% em relação ao total. Mas é importante lembrar, que propositalmente, 
realizamos a inscrição de 90 crianças, imaginando que teríamos uma perda durante o 
ano e terminamos o projeto com 80, que era o número previsto no Plano de Trabalho.  
Em relação aos adolescentes, de 34 inscritos (30 previstos pelo Plano de Trabalho), 28 



 

concluíram as oficinas com menos de 25% de faltas, que corresponde apensa a 6,5% 
de desistências.    
 
Reunião de pais e responsáveis: 70 pessoas (37+33). 
Festival artístico-cultural de encerramento do projeto: 150 pessoas da comunidade.  

 
B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

Para registrar a satisfação em relação à realização do projeto, convocamos uma reunião 
dos pais e familiares dos participantes do projeto que foi realizada no dia 23.11.2018, às 
19h, na sede da instituição. Na ocasião, foram apresentados os resultados do projeto e 
foi entregue uma pesquisa de satisfação (questionário de avaliação) cuja tabulação foi 
apresentada à UNGEF em 27.12.2018, como anexo da prestação de contas do projeto, 
mediante Ofício nº028/2018-Ludocriarte.  
 
C. CUMPRIMENTO DAS METAS 
O projeto foi executado integralmente e todas as suas metas foram realizadas, 
alcançando assim os resultados esperados. 
 

METAS RESULTADOS e INDICADORES 

Nº DESCRIÇÃO 

01 Realização das oficinas artístico-
culturais “Raízes”, para 80 crianças 
e adolescentes, de 6 a 13 anos, 
com frequência diária, de segunda 
a quinta-feira, nos dois períodos, 
durante 12 meses. 

- 80 crianças e adolescentes de São Sebastião 
participaram da oficina “Raízes, com pelo menos 
75% de frequência (indicador: ficha de chamada). 
- 01 livro digital “Raízes multicolores... histórias 
coloridas das crianças de São Sebastião”, foi criado 
e publicado na Web (indicador: publicação em um 
site de livros digitais e divulgação do link nas redes 
sociais). 
- 05 videoclipes de autoria das crianças e 
adolescentes do projeto (textos, músicas e 
coreografias) criados a partir das modalidades 
propostas nas oficinas sobre o tema “Raízes”, foram 
publicados na Web (indicador: publicação no 
Youtube e divulgação do link nas redes sociais). 

02 Realização de oficinas técnicas 
(oficina1: “Customização”; oficina2: 
“Informática”; oficina3: 
“Fotografia/vídeo”), para 30 
adolescentes de 14 a 17 anos, 
divididos em 3 grupos, durante um 
período de nove meses (uma 
oficina a cada 3 meses), totalizando 
144 horas de atividades (04 horas 
por semana x 4 semanas/mês x 3 
meses x 3 grupos). 

- 10 adolescentes de São Sebastião participaram da 
oficina de Customização, com pelo menos 75% de 
frequência (indicador: ficha de chamada). 
- 10 adolescentes de São Sebastião participaram da 
oficina de Informática, com pelo menos 75% de 
frequência (indicador: ficha de chamada). 
- 10 adolescentes de São Sebastião participaram da 
oficina de Fotografia/vídeo, com pelo menos 75% de 
frequência (indicador: ficha de chamada). 
- 50% das camisetas e tecidos adquiridos foram 
customizados com êxito (indicador: nº de camisetas 
e metragem de tecido customizados). 
- Os adolescentes postaram matérias, fotos e vídeos 
nos espaços digitais da Ludocriarte (indicador: data 
de publicação das postagens).  
- Foi criado o layout de 04 Banners com material 
textual e fotográfico produzido nas oficinas 
(indicador: impressão dos banners). 
- Foi criado 01 grupo de adolescentes que se 
encontra periodicamente para dar continuidade às 
atividades de customização. 

 
Detalhamento das metas: 

 
Meta 01 – Realização das oficinas artístico-culturais “Raízes”, para 80 crianças e 
adolescentes, de 6 a 13 anos (de segunda a quinta-feira, períodos matutino e 
vespertino).  
Etapas: 
1.1 Aquisição de instrumentos musicais. 



 

1.2 Aquisição de materiais teatrais, lúdicos e para atividades ao ar livre. 
1.3 Aquisição de material de arte. 
1.4 Aquisição de livros. 
1.5 Contratação em regime de CLT da equipe do projeto (30 horas). 
1.6 Diagramação e criação do layout final do livro digital (formato: 44 páginas, 18x22 
cm, 4x4 cores) – (MEI). 
1.7 Aquisição de equipamentos audiovisuais. 
1.8 Gravação e mixagem das músicas para os videoclipes (5 músicas de até 5 minutos). 
Carga horária: máximo 40 horas de gravação + 30 horas para o serviço de mixagem 
(MEI/PJ). 
1.9 Filmagem dos videoclipes (máximo 40 horas de filmagem) – (MEI).  
1.10 Edição dos videoclipes (Produto final: 5 videoclipes de até 5 minutos) – (MEI).  
 
Resultados alcançados pela Meta 01: 

- Todos os bens de consumo e permanentes listados acima nos itens de nº 1.1 a 1.4 e 
nº 1.7 foram adquiridos, conforme notas fiscais arquivadas na sede da instituição e 
enviadas digitalmente para o gestor da parceria em 30.05.19.  
- Foi contratada uma equipe de 06 funcionários em regime de CLT (contracheques 
arquivados na sede da instituição). 
- Foi contratado um MEI para a diagramação do livro digital, conforme nota fiscal 
arquivada na sede da instituição e enviada digitalmente para o gestor da parceria em 
30.05.19. 
- Foram contratados MEI para a gravação, mixagem, filmagem e edição dos 05 
videoclipes produzidos pelas crianças, conforme notas fiscais arquivadas na sede da 
instituição e enviadas digitalmente para o gestor da parceria em 30.05.19 
- 80 crianças e adolescentes de São Sebastião participaram da oficina “Raízes” com 
pelo menos 75% de frequência, conforme ficha de chamada mensal entregue na 
prestação de contas. 
-  01 livro digital: “Nossas raízes multicolores” foi criado e publicado na Web. 
- 05 videoclipes de autoria das crianças e adolescentes do projeto (textos, músicas e 
coreografias) criados a partir das modalidades propostas nas oficinas sobre o tema 
“Raízes”, foram publicados no Youtube e divulgados por meio das redes sociais. 
 
Meta 02 – Realização de oficinas técnicas (oficina1: “Customização”; oficina2: 

“Informática”; oficina3: “Fotografia/vídeo”), para 30 adolescentes de 14 a 17 anos, 
divididos em 3 grupos, durante um período de nove meses (uma oficina a cada 3 
meses), totalizando 144 horas de atividades (04 horas por semana x 4 semanas/mês x 
3 meses x 3 grupos). 
 
Etapas: 

2.1 Aquisição de materiais para as oficinas técnicas. 
2.2 Aquisição de equipamentos para as oficinas técnicas. 
2.3 Oficina de Customização (04 horas/semana x 4 semanas/mês x 3 meses = 48 

horas) – (MEI). 
2.4 Oficina de Informática (04 horas/semana x 4 semanas/mês x 3 meses = 48 horas) – 

(MEI). 
2.5 Oficina de Fotografia (04 horas/semana x 4 semanas/mês x 3 meses = 48 horas) – 

(MEI). 
 
Resultados alcançados pela meta 02: 

- Todos os bens de consumo e permanentes listados acima nos itens nº 2.1 e 2.2 foram 
adquiridos, conforme notas fiscais arquivadas na sede da instituição e enviadas 
digitalmente para o gestor da parceria em 30.05.19.  
- Foram contratados MEI para a realização das 03 oficinas para adolescentes, conforme 
notas fiscais arquivadas na sede da instituição e enviadas digitalmente para o gestor da 
parceria em 30.05.19. 
- 11 adolescentes de São Sebastião participaram da oficina de Customização, dos quais 
08 com pelo menos 75% de frequência, conforme ficha de chamada arquivada na 
instituição e disponível para consulta. 



 

- 10 adolescentes de São Sebastião participaram da oficina de Informática, dos quais 09 
com pelo menos 75% de frequência, conforme ficha de chamada arquivada na 
instituição e disponível para consulta. 
- 13 adolescentes de São Sebastião participaram da oficina de Fotografia, dos quais 11 
com pelo menos 75% de frequência, conforme ficha de chamada arquivada na 
instituição e disponível para consulta.  
- A oficina de customização produziu: 200 camisetas personalizadas; 02 batiks; 10 
capas de almofadas; 10 mini batiks; 10 bolsas com grafismos; 08 panos de prato; 15 
colares afro; 10 chaveiros de abayomi. 
- A página de Facebook e o site da instituição foram alimentados com conteúdos 
produzidos e postados pelos adolescentes. 
- 04 banners foram impressos com material fotográfico produzido nas oficinas dos 
adolescentes. 
 
Mesmo não estando presentes nas metas do projeto, a instituição promoveu algumas 
ações complementares: 
- 02 Reuniões de pais e responsáveis dos participantes, que contaram com a 
participação, respectivamente, de 37 e 33 pessoas; 
- 01 Festival artístico-cultural de encerramento do projeto, que contou com a 
participação de 150 pessoas da comunidade.  
 
O livro digital e os videoclipes musicais produzidos nas oficinas do projeto estão 
disponíveis para a visualização no site da Ludocriarte: www.ludocriarte.org 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA 

 
A parceria permitiu à Associação Ludocriarte aprofundar com crianças, adolescentes e 
seus familiares o tema da diversidade cultural, considerando que 88,5% dos 
participantes se autodeclarou negro ou pardo.  
 
Em específico, o projeto contribuiu para: 

http://www.ludocriarte.org/


 

- Fortalecer o vínculo, o respeito entre os participantes, a participação social e a 
interação com a comunidade local. 
- Despertar e desenvolver potencialidades, dons e talentos (música, teatro, cultura 
digital, expressão corporal, canto, artesanato, etc.). 
- Fortalecer autoestima, autonomia, capacidade de escolha e a expressão de ideias, 
pensamentos e sentimentos. 
- Aprender a conviver em grupo, administrando conflitos por meio do diálogo, 
compartilhando outros modos de pensar, agir, atuar. 
- Fomentar produções literárias, artísticas e culturais na comunidade de São Sebastião 
(publicação de um livro e de cinco videoclipes criados e produzidos pelos participantes; 
produção de um evento cultural na comunidade para a apresentação dos resultados do 
projeto). 
- Fortalecer o direito ao lazer e ao brincar. 
 
Segundo quanto os pais relataram nas reuniões, o projeto teve um impacto bem positivo 
dentro de casa em relação à melhoria do comportamento dos filhos (maior 
responsabilidade, compromisso, capacidade de expressão e autonomia e um aumento 
considerável da leitura espontânea). A maioria das crianças aprendeu a tocar novos 
instrumentos (percussão, flauta, violão). Além disso, a atividade de criação de textos 
(para o livro e para as músicas) contribuiu significativamente para uma melhoria do 
desempenho escolar.   
Em relação à questão da identidade, como exemplo, foi constatado que as crianças 
negras da Brinquedoteca passaram a se representar em autorretratos e a representar 
seus familiares usando variados tons da cor marrom. No início do projeto era comum 
ver que, para pintar a sua cor, usavam o lápis de cor rosa claro. 
As crianças negras passaram a identificar a cor da sua pele como negra e não com 
expressões eufemísticas como morena, “escurinho”, cor de jambo, etc. 
No início do projeto algumas crianças, para resolver pequenos conflitos, se utilizavam 
de expressões de cunho racista, como por exemplo: “cabelo de fuá”, “macaco”, “cabelo 
Bombril”, “neguinho/a”, etc. Hoje, quando precisam resolver algum conflito, tais 
expressões não são mais utilizadas. 
As crianças passaram a brincar mais com as bonecas negras da Brinquedoteca. 
Muitas crianças passaram a usar o cabelo solto e a se apropriar de adereços da estética 
afro, como turbantes, tranças, etc. 
O trabalho com os orixás também teve grande importância, pois, através das histórias 
de cada personagem as crianças tiveram a oportunidade de entrar em contato com a 
cultura e mitologia africana. Desta forma, mais do que associações religiosas e 
julgamentos, surgiu um olhar respeitoso pelas diferentes crenças e uma identificações 
com cada personagem e suas características.  
A título de exemplo, seguem alguns comentários dos familiares, registrados por meio do 
questionário respondido no dia 23.11.2018: 
“Acho muito importante as atividades na Brinquedoteca, meus filhos se desenvolveram 
muito. Hoje são crianças que sabem falar, sem vergonhas, e adoram participar de todas 
as atividades”. 
“Despertou no meu filho o gosto pela música e ele está crescendo um menino cada vez 
mais responsável e sempre pensa no próximo”. 
“Aqui eu sei que ele está aprendendo com convivência com as crianças”. 
“Cada dia uma nova aprendizagem. Percebi que o desenvolvimento deles melhorou 
muito, como a timidez que diminuiu”. 
“É uma maneira de abrir os horizontes das crianças para que sejam adolescentes e 
futuramente adultos mais humanos, tornando-se pessoas preparadas para a vida”. 
“Ele começou a interagir mais com outras pessoas, ficou um pouco mais calmo”. 
“Teve um aumento de interesse quanto a leitura”.  
“Mais prestativas e desinibidas. Elas têm mais empatia por outras pessoas”. 
“Tem se interessado por músicas culturais, deixou a timidez, tem se interessado por 
diversas áreas artísticas”. 
“Depois do projeto tudo na minha casa é alegria e eu acabo aprendendo também com 
elas. Estão se aceitando melhor”. 
“Eles passaram a ter mais respeito pelas pessoas”. 
“Os conteúdos reforçam o trabalho na escola”. 



 

“Ótimos comportamentos, aprenderam muito mais da cultura nordestina que eles não 
sabiam”. 
“Minha filha está brincando mais e cantando mais”. 
“Gosto pela leitura, por jogos, atenção e comportamento na escola”. 
“Meu filho aprendeu muito, ele fala que somos iguais e não podemos falar mal do outro”.  
“Gostar cada vez mais de si mesmo, mais fortalecido em relação a sua cor”.  
 
E. EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 
Todas as despesas (aquisições de bens de consumo e permanentes, contratação de 
prestações de serviço) foram executadas conforme o Plano de Trabalho apresentado, 
sem presentar algum tipo de alteração. 
Em relação ao pagamento da equipe e sua contratação no regime de CLT, percebemos 
que houve um pequena diferença referente ao cálculo das verbas rescisórias. 
 
No Plano de Trabalho previu-se um valor total para as despesas com o RH de 
R$108.252,00. Na prática, tivemos que utilizar parte dos rendimentos auferidos com as 
aplicações para pagar as rescisões dos funcionários, pois houve uma diferença de 
R$1.110,13 em relação à previsão inicial. Baseando-se na Cláusula Oitava, ponto 8.3.1, 
do Termo de Colaboração assinado com o Poder Público, operamos um remanejamento 
de pequeno valor previsto no Termo de Colaboração, utilizando o saldo remanescente 
oriundo das aplicações financeiras do projeto para completar as despesas com os 
recursos humanos no ato da rescisão. A diferença (saldo) no valor de R$152,81 foi 
devolvido para a conta corrente do Fundo da Criança e do Adolescente do DF e a conta 
corrente foi encerrada. 
 
F. POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE 
FORAM OBJETO DA PARCERIA 
 
A Associação Ludocriarte é uma entidade social sem fins lucrativos. Desenvolve ações 
na área da defesa dos direitos sociais de crianças e adolescentes, por meio de projetos 
socioeducativos, que utilizam a linguagem lúdica, artística e cultural. Cada ação e cada 
projeto dependem da captação de recursos, nas esferas pública e privada.  
Sua principal ação acontece em São Sebastião/DF, na Brinquedoteca Comunitária 
(Ponto de Cultura). A manutenção da brinquedoteca é de responsabilidade da 
Ludocriarte desde sua fundação, no ano de 2005. Contudo, a OSC só consegue manter 
o básico para o funcionamento do programa e precisa implementar ações novas por 
meio de projetos financiados por outras instancias. Esses projetos são fundamentais 
porque é somente através deles que a brinquedoteca consegue se estruturar do ponto 
de vista de materiais e equipamentos e consegue ampliar suas atividades do ponto de 
vista quantitativo (nº de participantes) e qualitativo (oficinas e atividades técnicas 
especificas; produtos específicos). 
A partir destas premissas, o projeto “Raízes” foi de grande importância para a 
brinquedoteca, pois contribuiu para a formação cultural e cidadã de seus participantes e 
educadores. Os vídeos postados no Youtube tiveram bastantes visualizações (500/600), 
contribuindo para a divulgação do projeto e das ações da OSC. 
A Ludocriarte, de um lado, está comprometida em captar fundos para a manutenção da 
brinquedoteca, do outro está buscando parcerias para dar continuidade ao projeto 
“Raízes”. Uma possibilidade concreta de continuidade está ligada à impressão do livro 
produzido que, por enquanto, existe só na versão digital, como e-book 
(www.ludocriarte.org).   
Sua impressão e possível comercialização pode contribuir para a sustentabilidade do 
projeto e a continuação das oficinas culturais para as crianças. A OSC está 
comprometida em buscar financiamentos e parcerias para a impressão gráfica do livro.  
Uma destas parcerias se concretizou no 1º semestre deste ano através do IFB Campus 
de São Sebastião. A Ludocriarte foi convidada para ministrar um curso de formação de 
brinquedistas para os alunos do curso de Pedagogia do IFB. Em troca, o instituto se 
comprometeu em imprimir mil cópias do livro. Quando estas cópias tiverem impressas, o 
plano da OSC é organizar um evento para a divulgação do projeto em que o público 
possa fazer doações conscientes e receber uma cópia do livro “Nossas raízes 
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multicoloridas”. Acreditamos que o livro seja a melhor ferramenta para gerar recursos 
que possam ser revertidos para a produção de um novo livro, possibilitando a 
manutenção das oficinas e as produções literárias das crianças e adolescentes de São 
Sebastião/DF, inaugurando um ciclo benigno de sustentabilidade através da distribuição 
dos próprios produtos. 
 
G. DIVULGAÇÃO DA PARCERIA 

 
Todos os produtos resultantes da parceria foram produzidos contendo a logomarca do 
CDCA/DF e do Governo do Distrito Federal, dando ampla divulgação à parceria que 
financiou a realização do projeto. As logomarcas constam nas fichas de chamada, no 
livro digital, nos videoclipes publicado no Youtube, no site institucional da Ludocriarte 
(ver “Parcerias” na página inicial e as abas “Projetos” e “Transparência”), nos banners e 
nos demais documentos relacionados ao projeto. A parceria foi amplamente divulgada 
também no evento de encerramento do projeto para toda comunidade presente (mais 
de 150 pessoas) e nas reuniões de pais e familiares (70 pessoas).  
 
H. TÓPICOS ADICIONAIS 
- 
 
ANEXOS (*) 
COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO: 

 Relatórios específicos das oficinas realizadas; 

 Relatório financeiro: relação das despesas realizadas, saldos e devoluções;  

 Comprovante de encerramento da conta corrente; 

 Lista das chamadas utilizadas para comprovar a frequência das oficinas; 

 Lista de presença das reuniões de pais e responsáveis; 

 Fotografias dos equipamentos adquiridos; 

 Fotografias das atividades realizadas; 

 Cópias reduzidas dos banners da oficina de fotografia; 

 Certificados das oficinas para adolescentes; 

 Artigo sobre o Festival de encerramento do projeto publicado no Jornal Daqui, na 
edição de dezembro/2018; 

 Tabulação do questionário de avaliação do projeto. 
 

Para visualizar os principais produtos digitais do projeto, acesse o site: 
www.ludocriarte.org e clique no respetivo link (livro digital e videoclipes). 
 
(*): Documentação apresentada à UNGEF em 27.12.2018, como anexo da 

prestação de contas do projeto, mediante Ofício nº028/2018-Ludocriarte.  

 

 

São Sebastião/DF, 12 de agosto de 2019 
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Paolo Chirola 

Presidente da Associação Ludocriarte 
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