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RELATÓRIO QUADRIMESTRAL Nº 02/2019  

Meses de Referência: de maio a agosto/2019 

RELATÓRIO FINAL DO 1º ANO DE PROJETO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Projeto: Ponto de Cultura Ludocriarte – Cultura da Infância 

Nome do Beneficiário: Associação Ludocriarte 

Nº do Processo: 00150-00005143/2018-12 Área de atuação: Culturas populares 

Termo de Ajuste nº129/2018 

Telefone fixo: 3339-1976 Celular: 99635-5566 

E-mail: ludocriarte@gmail.com 

Endereço Atualizado: Quadra 103, Conjunto 05, Casa 01 – Residencial Oeste 

Cidade: São Sebastião/DF CEP: 71.692-213 

 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

 Pré-produção 

 

X Produção  Pós-Produção 

X Prestação de Contas 

parcial 

 Prestação de Contas 

Final 

 Outros 

 

 
    

Informações qualitativas e quantitativas sobre a execução do Projeto (Objeto) 
 

 Descreva, de forma clara e objetiva, as atividades relacionadas ao cumprimento do objeto que foram realizadas até o momento, observando 

os itens constantes no projeto básico e o previsto no cronograma de execução. 
 
O 2º quadrimestre de 2019 foi dedicado à finalização das oficinas e dos produtos indicados 
no Plano de Trabalho do 1º ano do projeto.  
A frequência das oficinas, previstas inicialmente para acontecerem uma vez por semana, foi 
intensificada (duas vezes por semana) para recuperar o atraso inicial na execução do 
projeto. Cada oficina focou em um produto: 
- A oficina de criação de histórias trabalhou para a produção do livro “Zezé, aquele que sabe 
o que quer” (versão e-book); 
- A oficina de expressão musical trabalhou na produção de músicas de autoria das crianças 
que acompanharam a história criada; 
- A oficina de cultura digital criou a aba “Cultura da Infância” no site da Ludocriarte, onde 
postou todos os produtos digitais confeccionados durante a oficina: vídeos, entrevistas, 
fotografias, ensaios fotográficos, fotonovelas, pós-edição de fotografia (Photoshop), registros 
fotográficos de passeios e atividades, etc. 
 
Todo o processo criativo partiu dos participantes. A inspiração do livro nasceu após terem 
assistidos por inúmeras vezes à belíssima animação dirigida por Michel Ocelot em 1998 
“Kiriku e a feiticeira”. As crianças estavam com os diálogos, as cenas e os conteúdos na 
ponta da língua e aceitaram os desafios propostos pelos oficineiros: “Se Kiriku tivesse 
nascido no Brasil, onde seria? Como se chamaria? E qual seria o nome da temível 
feiticeira?”. 
Depois de meses de oficinas criativas, nasceu, em uma pequena cidadezinha do Nordeste 
brasileiro, “Zezé, aquele que sabe o que quer”. A história fluiu coletivamente pelas mãos, 
mentes e corações de mais de 80 crianças do Ponto de Cultura. Junto com a história, foram 
criadas músicas e ilustrações e, na medida que o livro tomava sua forma, surgiu outra 

http://www.ludocriarte.org/
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poderosa inspiração: por que não 
dar vida ao livro, a Zezé? E assim 
foi! A equipe da Ludocriarte, 
contando com a preciosa 
colaboração de amigos e voluntários, 
montou um espetáculo teatral, com 
músicas ao vivo e lindos cenários 
criados pelos participantes, que 
emocionaram todos os adultos 
presentes no festival de 
encerramento do 1º ano do projeto, 
realizado no dia 03 de agosto de 
2019, no Ponto de Cultura 
Ludocriarte. O Festival começou às 
18h e seguiu a programação 
seguinte: 
18h – Abertura do XXVII Festival 
artístico-cultural do Ponto de Cultura 
Ludocriarte. 
18h15 – Atividades livres: 

 Espaços de Cultura Digital: 
 Para os familiares e 

adultos que não 
conheciam em detalhes o 
trabalho do Ponto de 
Cultura com crianças e 
adolescentes, foi 
disponibilizada uma cabine 
com óculos digitais, 
mostrando vídeos das atividades realizadas em cada sala do Ponto, gravados com 
visão de 360º. 

 Um outro espaço foi dedicado às fotos digitais: uma câmara fotográfica, 
habilmente manuseada por uma criança do Ponto, estava a disposição para tirar 
retratos das famílias presentes e de quem quisesse. Ao final, as fotos foram 
projetadas no telão de modo que todos os participantes puderam vê-las. 

 O terceiro espaço era o “Labirinto das emoções”. Um convite para os adultos 
mergulhar na emoção de ser criança. A instalação continha vários objetos, 
brinquedos e músicas que evocavam a infância e, no final, um espelho com muitos 
adereços para as pessoas se enfeitarem. Os adultos receberam um papel e uma 
indicação para fazer algo na frente do espelho. Só não sabiam que, atrás dele, 
estava escondida uma câmara que filmou cada detalhe! Confira o vídeo no Canal 
“Cultura da Infância” no site da Ludocriarte.  

 Brinquedos (cama elástica, piscina de bolinhas). 

 Comida (galinhada). 
20h00 – Apresentação do 1º ano do projeto Cultura da Infância – Edital de manutenção de 
espaços do FAC. 
20h20 – Leitura dramática do livro produzido pelas crianças do Ponto de Cultura “Zezé, 
aquele que sabe o que quer”, acompanhada pelas músicas e coreografias produzidas no 1º 
ano do projeto.  
21h30 – Projeção das fotos e vídeos das instalações da oficina de Cultura Digital. 
22h – Encerramento. 

http://www.ludocriarte.org/
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Livro digital: “Zézé, aquele que sabe o que quer”. 
 
Ainda, a respeito do Festival, o Jornal Daqui publicou o seguinte artigo: 
 

Crianças do Ponto de Cultura Ludocriarte lançam seu sexto livro. 
No início de agosto (dia 03), o Ponto de Cultura Ludocriarte realizou o seu XXVII Festival artístico e 
Cultural como culminância do projeto Cultura da Infância, financiado com recursos do Fundo de Apoio 
à Cultura do DF (FAC/DF). Nesta edição celebramos, com muita arte, os resultados de um lúdico e 
produtivo semestre, onde exploramos, por meio de oficinas, o universo da musicalização, da contação 
de histórias e da cultura digital. Misturando essas três linguagens, as crianças puderam deixar a 
imaginação fluir e criaram produtos que dialogaram entre si. A peça teatral “Zezé, aquele que sabe o 
que quer” é um bom exemplo disso. A partir das contações de histórias, as crianças resolveram recriar 
a história do lendário “Kiriku e a feiticeira Karabá” e recontá-la por meio da linguagem musical e 
teatral. O resultado ficou tão bom que as crianças decidiram escrever essa história e publicaram nosso 
sexto livro que está disponível no site ludocriarte.org. Além disso, as oficinas de Cultura Digital 
resultaram em instalações de Realidade Virtual, Fotografia e expressão da infância. Com óculos VR 
(virtual reality), os pais e as crianças puderam entrar no dia a dia do nosso Ponto de Cultura em uma 
imersão de 360°. Na instalação de fotografia as crianças fotografaram os familiares, educadores, 
crianças e a comunidade. Os pais e mães puderam viajar no túnel do tempo e voltar à infância ao 
passar pelo labirinto das memórias infantis. Fechamos o festival com a apresentação resumida, mas 
igualmente criativa, da peça “Zezé, aquele que sabe o quer”, interpretada, contracenada e cantada 
pelas crianças e que, mais uma vez, encantaram o público. Agradecemos às crianças, equipe, 
comunidade e todos/as os/as apoiadores/as que nos ajudam a manter, vibrante, esse sonho. 

 
Para a execução da fase de produção, foi contratada a equipe técnica (03 oficineiros – MEI) 
prevista pelo projeto e alterada mediante parecer do Conselho de Cultura CAFAC no dia 06 
de dezembro de 2018. Os demais serviços de coordenação das oficinas, concepção artística 
do livro, revisão final, organização e produção do festival, foram assumidos pela proponente. 
Enfim, foi contratada a prestação de serviço de um designer gráfico (MEI) para a 
diagramação do livro. Foi também efetuada a divulgação do festival, com a impressão de 25 
cartazes A3 e 500 panfletos A5, afixos e distribuídos nos principais locais públicos 
(administração, supermercados, escolas, paradas de ônibus, postos de saúde, etc.). Foi 
contratado um carro de som para realizar 9 horas de propaganda nas ruas da cidade. Foi 
efetuada a divulgação do cartaz na edição nº102 de julho do Jornal Daqui (versão impressa 
e digital): 

http://www.ludocriarte.org/
http://ludocriarte.org/
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http://jornaldaquidf.com.br/xxvii-festival-artistico-cultural-do-ponto-de-cultura-ludocriarte/  
 
Em relação aos conteúdos abordados e trabalhados em cada oficina, segue relatório 
específico: 
 
OFICINA DE EXPRESSÃO MUSICAL  
OFICINEIRO: ISAAC MENDES  

MÊS SEMANA 
ATIVIDADES 

 
HORAS 

MAIO 
 

SEMANA 
13 
 

Explorando diversos instrumentos musicais por grupos: sopro, 
corda e percussão 
Produção das músicas para o musical Zezé, aquele que sabe o 
que quer 
Sonoplastia (criação de sons para histórias)   
Objetivos: conhecer diversos instrumentos musicais como flauta 
doce, escaleta, violão, ganzá, agogô, xilofone, alfaia, zabumba, 
triângulo entre outros instrumentos. Perceber as diferenças entres os 
instrumentos que produzem sons melódicos, dos que produzem sons 
percussivos e daqueles percussivos e melódicos, como os xilofones. 
Conhecer o conceito de sonoplastia. Reconhecer a importância dos 
sons e músicas na composição de cenas. Identificar as diversas 
formas de produzir sons para compor as narrativas das histórias. 
Identificar os efeitos sonoros de uma determinada cena ou situação; 
Compreender a função da trilha sonora e dos temas incidentais. 
Perceber a forma de criação e produção de uma cena só com fala e 
sons. Possibilitar o desenvolvimento das capacidades das crianças 
de escutar, perceber e discriminar sons de fontes variadas. 

16 

SEMANA 
14 

Xilofone 
História do instrumento 
Explorando o som do instrumento 
Festival – continuação no processo de criação das músicas 
Objetivos: desenvolver a percepção melódica. Desenvolver 
habilidades para tocar o xilofone. Reconhecer o posicionamento das 
notas naturais na "partitura de degraus" e no xilofone e metalofone. 
Tocar uma canção a partir de diferentes alturas utilizando as sete 
notas musicais naturais. Compor pequenas melodias. 
Objetivos: exercitar a capacidade criativa e expressiva. Desenvolver 
habilidades para tocar o xilofone. Desenvolver a percepção 
melódica. Tocar uma canção a partir de diferentes alturas utilizando 
as sete notas musicais naturais. Compor pequenas melodias. 

16 

SEMANA 
15 
 

Flauta doce 
História da flauta  
Família da flauta doce e suas partes 
Escalas melódicas 
A flauta e o pentagrama 
Festival – continuação no processo de criação das músicas 
Objetivos: Conhecer o instrumento musical de sopro flauta doce. 
Desenvolver a percepção melódica através da prática instrumental 
com a flauta-doce. Desenvolver habilidades para tocar a flauta-doce. 
Tocar as notas musicais SOL-LÁ-SI-DÓ-RÉ na flauta-doce através 
da execução da música Peixe-Vivo. Desenvolver a percepção 
melódica através da prática instrumental com a flauta-doce. 
Desenvolver habilidades para tocar a flauta-doce. Tocar as notas 
musicais SOL-LÁ-SI-DÓ-RÉ na flauta-doce através da execução da 
música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Compor pequenas melodias. 

18 

http://www.ludocriarte.org/
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Exercitar a capacidade criativa e expressiva. 

SEMANA 
16 
 

Jogos rítmicos 
Jogos musicais com percussão 
Festival – continuação no processo de criação das músicas 
Objetivos: Vivenciar pulsação e ostinatos rítmicos por meio de 
exercícios de imitação e percepção rítmica. Desenvolver a 
percepção rítmica por meio de jogos com ênfase na imitação. 
Associar gestos a ritmos. 

18 

SEMANA 
17 
 

Iniciação ao violão  

 História do violão  

 Conhecendo o instrumento  

 As mãos no violão: direita e esquerda  

 Escalas de notas (tons) 

 Afinando o instrumento 

 Exercício da aranha  

 Formação de acordes maiores e menores (Dó, Ré, Mi) 

 A leitura de cifras  
Objetivos: Desenvolver a percepção melódica através da prática 
instrumental com violão. Explorar as possibilidades sonoras do 
instrumento violão. Tocar as notas musicais DÓ – RÉ – MI – FÁ – 
SOL no violão da execução do arpejo da música Pastorzinho. 
Exercitar a capacidade criativa e expressiva. Exercitar a 
coordenação motora e a velocidade dos dedos para executar notas 
no violão.  
Treinar a posição dos dedos para executar os acordes de Dó maior e 
menor, Ré maior e menor e Mi maior e menor. Decodificar os 
símbolos da linguagem em Cifras.  

18 

JUNHO 
 

SEMANA 
18 
 

Formação de acordes (Dó, Ré, Mi, Sol, Lá) 
Como trocar de acordes.  
A leitura de cifras  
Objetivos: Aprender a linguagem para leitura de cifras. Exercitar a 
posição dos dedos para executar os acordes de Sol maior e menor e 
Lá maior e menor. Decodificar os símbolos da linguagem em Cifras. 
Exercitar a mudança dos dedos de um acorde para outro. 

18 

SEMANA 
19 

Formação de acordes (Dó, Ré, Mi, Sol, Lá) 
Como trocar de acordes.  
A leitura de cifras  
Objetivos: Aprender a linguagem para leitura de cifras. Exercitar a 
posição dos dedos para executar os acordes de Sol maior e menor e 
Lá maior e menor. Decodificar os símbolos da linguagem em Cifras. 
Exercitar a mudança dos dedos de um acorde para outro. 

16 

SEMANA 
20 

Formação de acordes (Fá, Si) 
Festival – ensaios musicais 
Objetivos: exercitar a coordenação motora e a velocidade dos dedos 
para executar pestanas no violão.  
Treinar a posição dos dedos para executar os acordes de Fá maior e 
menor e Si maior e menor. Decodificar os símbolos da linguagem em 
Cifras. 

15 

SEMANA 
21 

Formação de acordes (Fá, Si) 
Festival – ensaios musicais 
Objetivos: exercitar a coordenação motora e a velocidade dos dedos 
para executar pestanas no violão.  
Treinar a posição dos dedos para executar os acordes de Fá maior e 
menor e Si maior e menor. Decodificar os símbolos da linguagem em 
Cifras. 

15 

http://www.ludocriarte.org/
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JULHO SEMANA 
22 

Festival – ensaios musicais 
Construção de instrumentos com sucata 

 Vidrofone 

 Carrilhão de chaves 

 Chocalho  

 Reco-reco 
Objetivos: Explorar os diversos sons a partir de diversos materiais. 
Incentivar a reciclagem e a reutilização de materiais 

16 

SEMANA 
23 

Festival – Ensaio geral da banda musical 
Sonoplastia (criação de sons para histórias)   
Objetivos: Conhecer o conceito de sonoplastia. Reconhecer a 
importância dos sons e músicas na composição de cenas. Identificar 
as diversas formas de produzir sons para compor as narrativas das 
histórias. Identificar os efeitos sonoros de uma determinada cena ou 
situação; Compreender a função da trilha sonora e dos temas 
incidentais. Perceber a forma de criação e produção de uma cena só 
com fala e sons. Possibilitar o desenvolvimento das capacidades das 
crianças de escutar, perceber e discriminar sons de fontes variadas. 

16 

SEMANA 
24 

Ensaios finais das músicas para o Festival 
 

18 

TOTAL 200 

 
OFICINAS CONTAÇÃO E CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS 
OFICINEIRA: DARLIANE SANTOS 

 
MÊS 

SEMANA ATIVIDADES 
 

HORAS 

MAIO SEMANA 
13 

 (06/05) 
(09/05) 

TEMA: Construção da história 20 

 

 Exibição do filme “Kiriku e a Feiticeira” 

 Roda de conversa sobre o filme, trazendo as crianças 
para refletir sobre as simbologias presentes na história e 
nos personagens. 

 Chuva de ideias para construção da história. 

 Construção coletiva da história (“Se Kiriku estivesse 

nascido no Brasil, onde seria? Como se chamaria? Qual 

seria o nome da temível feiticeira? Etc.”).  

Objetivo: Exibir e discutir a história de Kiriku, criar uma história tendo 
como inspiração a lenda do pequeno herói africano. 

SEMANA 
14 

(13/05) 
(16/05) 

TEMA: Ajustes na história e confecção de cenário 20 

 Organização do texto. 

 Confecção dos painéis de fundo da apresentação teatral 
e dos objetos cênicos utilizados na ilustração da história. 

 
Objetivo: Organizar e revisar a história criada, fazendo os ajustes finais 
e confeccionar os painéis de fundo da apresentação e objetos cênicos. 

SEMANA TEMA: Preparação da cenografia da história 20 

http://www.ludocriarte.org/
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15 
(20/05) 
(23/05) 

 

 Confecção dos painéis de fundo da apresentação teatral 
e dos objetos cênicos. 
 

Objetivo: Confeccionar os painéis de fundo e objetos cênicos 
utilizados na ilustração do livro. 

SEMANA 
16 

(27/05) 
(30/05) 

TEMA: Ensaio fotográfico 10 
 

 Ensaio fotográfico para ilustrações do livro. 

 
Objetivo: Produzir material fotográfico que será utilizado na ilustração 
da história. 

JUNHO SEMANA 
17 

(03/06) 
(06/06) 

TEMA: Avaliação e revisão final do texto 20 
  

 Avaliação da apresentação da história “Zezé aquele que 
sabe o que quer”. 

 Organização final do texto, identificando possíveis 
mudanças e ideias que ainda podem ser agregadas, de 
maneira que a história fique mais fluida. 
 

Objetivo: Avaliar a apresentação realizada pela crianças no IFB e fazer 
possíveis mudanças no enredo para que a leitura da história se 
apresente de maneira mais fluida. 

SEMANA 
18 

(10/06) 
(13/06) 

TEMA: Brincando com massinha 16 

  

 Construção de personagens de massinha. 

 Em subgrupos, criar de enredos que incluam os 
personagens criados. 

 Apresentação das histórias para o grupo. 

 
Objetivo: Exercitar a criatividade de maneira lúdica na construção de 
histórias. 

SEMANA 
19 

(17/06) 
(19/06) 

TEMA: Brincando com a história 18 
 

 Contação da história “As cinco pedrinhas Marias”, criada 
pelas crianças do ponto de cultura Ludocriarte em 2016. 

 Discussão sobre a história, as personagens e a origem 
da brincadeira. 

 Confecção do jogo. 
 

Objetivo: Vivenciar a história da pedrinhas através do brincar, 
relembrar e valorizar outras histórias criadas pelas crianças do ponto 
de cultura. 

SEMANA 
20 

(24/06) 
(27/06) 

TEMA: Pintando a história 16 

 Exibição do curta: “O guarda chuva azul”; 

 Criação de ilustrações inspiradas no curta utilizando a 
técnica de pintura em aquarela; 

 Apresentação da ilustração criada aos outros integrantes 
do grupo e partilha sobre o processo e sobre o curta 

http://www.ludocriarte.org/
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apresentado. 
 

Objetivo: Exercitar a criatividade e experimentar uma nova técnica de 
pintura. 

JULHO SEMANA 
21 

(01/07) 
(04/07) 

TEMA: Criação de histórias com brinquedos 16 

 Criação de história coletiva com brinquedos; 

 Apresentação das histórias criadas ao restante do grupo. 
 
Objetivo: Exercitar a criatividade de maneira lúdica na construção de 
histórias. 

SEMANA 
22 

(08/07) 
(11/07) 

TEMA: Cultura da Infância 18 

 Roda de conversa sobre o que é “cultura da infância”. 

 Construção de cartazes com recorte e colagem. 
 

Objetivo: Fazer uma reflexão do que para cada integrante é cultura da 
infância. 

SEMANA 
23 

(22/07) 
(25/07) 

TEMA: Ensaio Festival 18 

  Ensaio para apresentação da história criada. 
 
Objetivo: Ensaiar a dramatização e coreografias da história “Zezé, 
aquele que sabe o que quer”. 

SEMANA 
24 

(29/07) 

TEMA: Ensaio Festival 8 

  Ensaio para apresentação teatral e as coreografias da 
história. 

 
Objetivo: Ensaiar a dramatização e coreografias da história. 

TOTAL 200 

 
OFICINAS CULTURA DIGITAL  
OFICINEIRO: CRISTIANO SILVA  
MAIO SEMANA 

13 
FOTOGRAFIA:  
Concurso de fotografia para o grupo Lobos: O tema do concurso é 

“Jardim”. 

Concurso de fotografia para o grupo Tamanduás: O tema do concurso é 

“Cores”. 

Como congelar o movimento. 

INFORMÁTICA:  

Jogos educativos. 

Digitação básica.  

20 

SEMANA 

14 
FOTOGRAFIA:  
Seleção das fotos e montagem do painel para votação de todos 

participantes do projeto.  

Como congelar o movimento. 

INFORMÁTICA:  
Atalhos e funções do sistema operacional. 

20 

SEMANA 

15 
FOTOGRAFIA:  
Premiação do concurso de fotografia 

FILMES: 

Assistir alguns filmes do Tim Burton para fazerem a visita na exposição no 

CCBB sobre o cineasta. 

INFORMÁTICA:  

20 
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Word. 

Formatação simples de texto. 

SEMANA 

16 
FILMES: 

Assistir alguns filmes do Tim Burton para fazerem a visita na exposição no 

CCBB sobre o cineasta. 

INFORMÁTICA:  

Jogos educativos. 

Digitação básica. 

10 

JUNHO SEMANA 

17 
VISITA AO CCBB:  

Exposição “A beleza sombria dos Monstros: 10 anos de arte de Tim 

Burton”. 

10 

SEMANA 

18 
PHOTOSHOP: 

Seleção de fotos do passeio e a partir das inspirações da visita a exposição, 

fazer edição das fotos. 

INFORMÁTICA:  

Word. 
Formatação simples de texto. 

20 

SEMANA 

19 
PHOTOSHOP: 

Finalizar as edições das fotos. 

INFORMÁTICA:  

 Jogos de coordenação motora (slideroo). 

Jogos em rede (manecraft). 

20 

SEMANA 

20 
FILMAGEM:  
Filmar uma brincadeira explicando como ela funciona (vídeo para o 

programa “Como se Brinca??” para o canal de youtube da Ludocriarte. 

FOTOGRAFIA:  
Fotos de poses 

PHOTOSHOP: 

Fazer a arte de miniatura do vídeo para o youtube  

INFORMÁTICA:  

Jogos de coordenação motora (slideroo). 

Jogos em rede (manecraft). 

20 

JULHO SEMANA 

21 
FILMAGEM:  
Filmar uma brincadeira explicando como ela funciona (vídeo para o 

programa “Como se Brinca??” para o canal de youtube da Ludocriarte. 

FOTOGRAFIA:  
Fotos de poses 

PHOTOSHOP: 

Fazer a arte de miniatura do vídeo para o youtube  

INFORMÁTICA:  
Jogos de coordenação motora (slideroo). 

Jogos em rede (manecraft). 

20 

SEMANA 

22 
FOTOGRAFIA:  
Montar um estúdio com fundo preto. Montar um set de luz. Entender como 

funciona a fotografia com luz em estúdio. Fotografar em estúdio. 

INFORMÁTICA:  

Explorando o Paint. 

Edição de imagens. 

10 

SEMANA 

23 
FOTOGRAFIA:  
Fotografar em estúdio. Exercícios com luz e sombras. Poses e acessórios. 

INFORMÁTICA:  

Explorando o Paint. 

Edição de imagens. 

20 
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SEMANA 

24 

Preparação das atividades para o Festival da Brinquedoteca: 1) Tour 

Virtual – Filmagem das atividades da brinquedoteca com câmera 360º, para 

os pais poderem ver como é o dia na Brinquedoteca; 2) Set de Fotografia 

de Família – Espaço com luzes e cenário onde as crianças irão fotografar as 

famílias que vierem participar da Festa; 3) Labirinto das Emoções – Um 

espaço com vários brinquedos, jogos, pelúcias, música infantil e no final, 

um espelho falso, onde os pais usarão perucas e óculos como se fossem 

crianças novamente. Uma câmera escondia captando todas as suas ações. 

10 

TOTAL 200 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS 
(Descreva as atividades relacionadas às contrapartidas, que foram realizadas até o momento, informando: atividade realizada, local, data, 

perfil e estimativa do público beneficiado). Para os projetos aprovados a partir de 2015 não há contrapartida, portanto, informar que Não se 

Aplica. 

 

 Não se aplica. 

 

OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS 
(Informes fatos ou situações não previstos nos cronogramas aprovados). 

Em relação às despesas, tudo ocorreu conforme Plano de Trabalho apresentado e 
aprovado.  
Em relação ao cronograma, só houve um atraso inicial devido à indisponibilidade da 
instituição e da equipe técnica em começar imediatamente as atividades, após atraso na 
liberação dos recursos (Edital de Manutenção de Espaços FAC nº05/2016, com Termo de 
Ajuste assinado em 14/05/2018).   
A vigência do contrato irá até 13/05/2020. Encerramos o primeiro ano em agosto/2019, com 
04 meses de atraso. Estaremos realizando a fase de pré-produção do 2º ano nos meses de 
setembro a dezembro/2019 e a execução de novas oficinas de janeiro a dezembro de 2020, 
sendo necessária a solicitação ao CAFAC da prorrogação de prazo para a execução do 2º 
ano do projeto. Além disso, será solicitada ao CAFAC a aprovação da Planilha Orçamentária 
(Anexo III) referente ao 2º ano do projeto que não consta no Plano de Trabalho original, 
apresentado em ocasião do Edital de Manutenção de Espaços de 2016. 

 

 

Brasília-DF, 31 de agosto de 2019. 
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ANEXO I - RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

Rubrica 
(Conforme Planilha Orçamentária Aprovada) 

Descrição 
(De acordo com o documento fiscal) 

Tipo de 

contratação 
(Pessoa Física ou Jurídica) 

Documento 

fiscal 
(Nota Fiscal, RPA etc.) 

Valor pago 
(De acordo com o 

documento fiscal) 
Cheque (nº) 

Pagamento Prestação de 
serviço (Proponente) 

Realização do serviço de coordenação das 
oficinas de Cultura da Infância (1ª parcela) 

PJ DANFE 6.300,00 000014 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de expressão musical 
– Parcela 03/04 

MEI NFAe 4.800,00 000015 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de criação e 
ilustração de histórias – Parcela 03/04 

MEI NFAe 4.800,00 000016 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de cultura digital – 
Parcela 03/04 

MEI NFAe 4.800,00 000017 

Pagamento Prestação de 
serviço (Proponente) 

Realização do serviço de coordenação das 
oficinas de Cultura da Infância (2ª parcela) 

PJ DANFE 10.500,00 000018 

Pagamento prestação de 
serviço designer gráfico 

Diagramação do livro “Zezé, aquele que 
sabe o que quer” (formato: 18x22 cm 
fechado; capa + miolo de 40 páginas com 
textos e ilustrações; versão: e-book) – 
Parcela 01/02 

MEI NFAe 1.000,00 000019 

Divulgação - Jornal Publicação do cartaz de divulgação do 
Festival do Ponto de Cultura no Jornal 
Daqui, edição nº102/julho 2019 

PJ DANFE 870,00 000020 

Divulgação - Gráfica Impressão gráfica de 500 panfletos A5 e 25 
cartazes A3 

ME DANFE 210,00 000021 

Divulgação – Carro de som Locação de carro de som para a divulgação 
das oficinas Cultura da Infância (09 horas) 

ME NF 225,00 000022 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de criação e 
ilustração de histórias – Parcela 04/04 

MEI NFAe 4.800,00 000023 
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Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de expressão musical 
– Parcela 04/04 

MEI NFAe 4.800,00 000024 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de cultura digital – 
Parcela 04/04 

MEI NFAe 4.800,00 000025 

Pagamento Prestação de 
serviço (Proponente) 

Criação e revisão final do livro “Zezé, 
aquele que sabe o que quer” 

PJ DANFE 3.800,00 000026 

Pagamento prestação de 
serviço designer gráfico 

Diagramação do livro “Zezé, aquele que 
sabe o que quer” (formato: 18x22 cm 
fechado; capa + miolo de 40 páginas com 
textos e ilustrações; versão: e-book) – 
Parcela 02/02 

MEI NFAe 1.500,00 000027 

Pagamento Prestação de 
serviço (Proponente) 

Produção do festival de encerramento do 1º 
ano do projeto (finalização dos produtos, 
apresentações, ensaios) 

PJ DANFE 5.200,00 000028 

 

Brasília-DF, 31 de agosto de 2019. 
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 (ANEXO II) 

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

 

BANCO: BRB CONTA CORRENTE: 148.043.790-2 

DETALHAMENTO: CONFORME EXTRATO EM ANEXO 

Nº CHEQUE  
DATA DE 

EMISSÃO 
FORNECEDOR VALOR (R$) 

000014 20/05/19 Associação Ludocriarte 6.300,00 

000015 10/06/19 Isaac Mendes Pereira  4.800,00 

000016 10/06/19 Darliane da Silva dos Santos 4.800,00 

000017 10/06/19 Cristiano Ferreira e Silva 4.800,00 

000018 26/06/19 Associação Ludocriarte 10.500,00 

000019 08/07/19 Ricardo Caldeira de Souza 1.000,00 

000020 22/07/19 Mídia Impressa Jornal e Comunicação Ltda 870,00 
000021 25/07/19 Gráfica & Papelaria Gontijo LTDA-ME 210,00 

000022 29/07/19 D.R.P de Souza Publicidade - ME 225,00 

000023 29/07/19 Isaac Mendes Pereira 4.800,00 

000024 29/07/19 Darliane da Silva dos Santos 4.800,00 

000025 29/07/19 Cristiano Ferreira e Silva 4.800,00 

000026 29/07/19 Associação Ludocriarte 3.800,00 

000027 07/08/19 Ricardo Caldeira de Souza 1.500,00 

000028 14/08/19 Associação Ludocriarte 5.200,00 

TOTAL 58.405,00 

 

QUADRO DAS DESPESAS: 

DESPESAS 2018 (R$) 8.370,00 

DESPESAS 1º QUADRIMESTRE/2019 (R$) 33.225,00 

DESPESAS 2º QUADRIMESTRE/2019 (R$) 58.405,00 

 

TOTAL DESPESAS 1º ANO (R$) 
100.000,00 

 

RESUMO FINANCEIRO:  

CRÉDITO CONCEDIDO (R$) + 200.000,00 

DESPESAS 1º ANO (R$) - 100.000,00  

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R$) +7.499,94  

 

DEVOLUÇÃO / SALDO (R$) em 31/08/2019 
+107.499,94  

 

Brasília-DF, 31 de agosto de 2019. 
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