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RELATÓRIO QUADRIMESTRAL Nº 01/2019  

Meses de Referência: de janeiro a abril/2019 

 

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 

 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. 
 
No mês de janeiro de 2019, a Associação Ludocriarte organizou, divulgou e efetuou a 
inscrição para as oficinas do Ponto de Cultura, utilizando o material de divulgação 
confeccionado no fim do ano passado e contratando um carro de som para informar à 
população de São Sebastião sobre o início do período das inscrições para as oficinas do 
Ponto de Cultura. Foram também afixos cartazes e distribuídos panfletos nos principais 
locais públicos (administração, supermercados, escolas, paradas de ônibus, postos de 
saúde, etc.). 
O Ponto de Cultura ofereceu 80 vagas para as oficinas de contação e criação de histórias, 
expressão musical e cultura digital, para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos da RA de 
São Sebastião/DF. 
Inicialmente, matricularam-se 88 crianças. Optamos para exceder as vagas oferecidas, pois 
sempre há desistências ao longo das oficinas. No primeiro quadrimestre de 2019, de fato 14 
crianças desistiram e 11 foram matriculadas no lugar, de modo que chegamos no início do 
mês de maio com 85 crianças e adolescentes frequentando as oficinas do Ponto de Cultura 
(ver lista de chamada em anexo). A este propósito, por serem crianças, a Ludocriarte 
sempre utiliza a metodologia da lista de chamada e não da lista de presença, devido à 
dificuldade de assinar por parte deste elevado número de crianças.  
As crianças foram divididas em 05 grupos conforme faixa etária, 02 grupos no período 
matutino (Tatus de 06 a 09 anos e Lobos de 10 a 14 anos) e 03 grupos no vespertino 
(Oncinhas de 06 a 08 anos, Raposas de 09 a 11 anos e Tamanduás de 12 a 14 anos).  
Em relação aos conteúdos abordados e trabalhados em cada oficina, segue relatório 
específico: 
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OFICINAS CONTAÇÃO E CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS 

OFICINEIRA: DARLIANE SANTOS 
MÊS SEMANA ATIVIDADES 

 
H 

FEVEREIRO  
SEMANA 

01 
 

(04/02) 
(07/02) 

TEMA: Contando a minha história ao grupo  
 

10 
 Contação da história: “Gente que mora dentro da gente” 

(Jonas Ribeiro); 

 Ilustração da família; 

 Roda de apresentação; 

 Partilha sobre a história de cada um (origem da família, com 
quem mora, comidas preferidas, o que gosta de fazer no 
tempo de lazer, etc.). 

Objetivo: Oportunizar a reflexão e sintetizar pontos que considera 
mais importantes de sua história e narrá-los dentro do grupo, 
vivenciando assim, o reforço de sua identidade e a capacidade de se 
colocar dentro do mesmo. 

 
SEMANA 

02 
 

(11/02) 
(14/02) 

 

TEMA: História maluca  
 

10 
 Brincadeira da história maluca: Os participantes colocam-se 

em roda e é passado um saco com vários dados, nos quais, 
em cada face tem uma imagem diferente. Uma história é 
iniciada, cada participante sorteia um dado e joga-o dando 
continuidade à história, a imagem sorteada deve entrar no 
enredo de alguma forma.  

Objetivo: Exercitar a criatividade do grupo de maneira lúdica e 
vivencial. Dando a oportunidade de cada criança usar a sua 
criatividade e imaginação para lidar com o imprevisível e inesperado. 

 
SEMANA 

03 
(18/02) 
(21/02) 

TEMA: Conhecendo as partes que compõem uma história  
 

10 
 Apresentação dos principais aspectos para a construção de 

um enredo: início, meio e fim;  

 Em subgrupos, discutir e construir uma história atentando-se 
à esses aspectos; 

 Ilustração da história criada em seu grupo, utilizando a 
técnica da aquarela; 

 Compartilhar a história e as ilustrações com o grupo maior. 
Objetivo: Exercitar à atenção ao que gostaria de ser comunicado. 

SEMANA 
04 

(25/02) 
(28/02) 

TEMA: Entrando no personagem!  
10  Recuperar histórias criadas nos subgrupos da oficina 

anterior; 

 Reler as histórias dentro dos subgrupos; 

 Ensaiar (se necessário fazer ajustes) e dramatizá-la para 
grupo maior. 

Objetivo: Vivenciar as histórias de maneira lúdica e criativa. 

MARÇO SEMANA 
05 

(11/03) 
(14/03) 

TEMA: Aprofundando os conhecimentos sobre a construção das 
histórias 

 
10 

 Roda de conversa sobre o que, (além de início, meio e fim), 
pode ajudar a dar forma a uma história; 

 Discutir a importância dos elementos: lugar, tempo, 
personagens, conflito e resolução para a comunicação de 
um enredo; 

 Criação de histórias individual com tema livre no aplicativo 
word, atentando-se ao que foi discutido anteriormente no 
grupo. 

Objetivo: Proporcionar uma maior reflexão e conhecimento aos 
participantes a respeito dos elementos que compõem a narrativa. 
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SEMANA 
06 

(18/03) 
(21/03) 

TEMA: Criando a partir dos meus medos  
10  Contação de história: “Chapeuzinho amarelo” (Chico 

Buarque); 

 Discussão sobre a história e identificando os elementos 
dentro da mesma; 

 Ilustração dos seus principais medos; 

 Partilha com o grupo. 
Objetivo: Propiciar um espaço de fala para que as crianças possam 
expressar seus medos para se sentirem acolhidas pelo grupo. 

SEMANA 
07 

(25/03) 
(28/03) 

TEMA: Os olhares diferentes 10 

 Contação de história: “A porquinha de rabo esticadinho” 
(Rubem Alves); 

 Roda de conversa sobre o tema da história: diferentes 
formas de ver o mundo; 

 Ilustrando de forma abstrata e livre a sua maneira de ver o 
mundo; 

 Construção de mural coletivo. 
Objetivo: Proporcionar um momento de expressão livre e causar 
reflexão sobre de que maneira o abstrato também pode “contar 
histórias” e das diferentes e criativas interpretações que podem ser 
feitas a partir dessa técnica. Desmistificar os julgamentos e refletir 
sobre a importância do “diferente”, reconhecer a beleza na 
expressão do outro. 

SEMANA 
08 

(01/04) 
(04/04) 

TEMA: Jeito de Ser 10 

 Contação de história: “Jeito de Ser” (Nye Ribeiro); 

 Construção de história individual – Cada criança escolhe no 
mínimo três elementos que aparecem na história para 
recontar uma nova história; 

 Ilustração da sua história; 

 Partilha com o grupo. 
Objetivo: Favorecer, ainda seguindo o trabalho sobre as diferenças 
da oficina anterior, que as crianças percebam a infinidade de 
possibilidades, apesar, dos elementos apresentados serem o mesmo 
para todos. 

ABRIL SEMANA 
09 

(08/04) 
(11/04) 

TEMA: Dando sabor à história! 10 

 Contação de história: “Homem de massa”; 

 Oficina de confecção de biscoito, na qual as crianças recriam 
os personagens da história. 

Objetivo: Experienciar de maneira lúdica a criação de personagens 
de uma história. 

SEMANA 
10 

(15/04) 

TEMA: Diferenças 10 

 Contação de história: “Nós” (Eva Furnari); 

 Roda de conversa sobre bullying; 

 Ilustração: desenho do contorno da mão e escrita das 
qualidades de cada um sobre o contorno dos dedos. 

Objetivo: Proporcionar um momento de reflexão do grupo a respeito 
das diferenças. 

SEMANA 
11 

(22/04) 
(25/04) 

TEMA: Tudo bem ser diferente 10 

 Contação de história: “Tudo bem ser diferente” (Todd Parr); 

 Roda de conversa sobre as diferenças; 

 Desenhos dos amigos mais próximos usando palitos de 
picolé ressaltando as diferenças físicas; 

 Criação de histórias com brinquedos. 
Objetivo: Propiciar um momento de reflexão do grupo a respeito do 
quanto as diferenças acrescentam em nossas vidas. 
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SEMANA 
12 

(29/04) 
(02/05) 

TEMA: Minhas experiências são histórias!!! 10 

 Momento de relaxamento ao som da música “Meninos” 
(Xangai). 

 Escolher uma memória afetiva relacionada a um contato com 
a natureza e ilustrar utilizando pintura com tinta guache. 

 Partilha das experiências e ilustrações ao grupo. 
Objetivo: Favorecer uma reflexão por parte das crianças de que 
todas as experiências vividas podem transforma-se em histórias e 
que há muitas formas de apresenta-las ao outro. 

 

OFICINAS CULTURA DIGITAL  

OFICINEIRO: CRISTIANO SILVA  
*as atividades variam de complexidade de acordo com o nível das turmas que são de 6 a 14 anos. 

MÊS SEMANA ATIVIDADES H 

FEVEREIR
O  

SEMANA 
01 

FOTOGRAFIA:  
Como manusear a câmera fotográfica fazendo ajustes automáticos. 
Enquadramentos: primeiro plano, plano médio e plano inteiro. 
INFORMÁTICA:  
Funções básicas de funcionamento de um computador. 

10 

SEMANA 
02 

FOTOGRAFIA:  
Aula prática de fotografia. Saída de campo para fotografar as 
atividades que estiverem acontecendo. 
INFORMÁTICA:  
Funções básicas de funcionamento de um computador, como: peças, 
sistema operacional; criar pastas, nomear, mover, alterar arquivos e 
suas localidades. 
Jogos educativos. 

10 

SEMANA 
03 

FOTOGRAFIA: 
Noções de Composição a partir de outras fotos 
INFORMÁTICA:  
Funções básicas de funcionamento de um computador, como: peças, 
sistema operacional; criar pastas, nomear, mover, alterar arquivos e 
suas localidades. 
Jogos educativos. 

10 

SEMANA 
04 

FOTONOVELA: 
A partir dos planos aprendidos e de noção de composição, fazer fotos 
para uma fotonovela. 
INFORMÁTICA:  
Jogos educativos. 

10 

MARÇO SEMANA 
05 

PAINT: 
Edições básicas (troca de objetos, cenário ou personagens) 
PHOTOSHOP:  
Diagramação das fotos tiradas na aula anterior; ordenar as fotos e 
montar uma fotonovela em uma página.  
FOTOGRAFIA:  
Fotografar as atividades do projeto. 
INFORMÁTICA:  
Funções básicas. 
Instalação de aplicativos e destilação. 

10 
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SEMANA 
06 

PHOTOSHOP:  
Diagramação das fotos tiradas na aula anterior; ordenar as fotos e 
montar uma fotonovela em uma página.  
INFORMÁTICA:  
Jogos educativos. 

10 

SEMANA 
07 

FOTOGRAFIA:  
Com peças de Lego, montar uma cena para ser animada, sendo que 
uma pessoa será responsável pela fotografia e as outras pela 
movimentação das peças.  
Fotografar as atividades do projeto. 
INFORMÁTICA:  
Funções básicas de internet. 

10 

SEMANA 
08 

FILMAGEM:  
Linguagem cinematográfica e ajustes de câmera para filmagem. 
FOTOGRAFIA:  
Fotografar as atividades do projeto. 
INFORMÁTICA:  
Word básico. 
Jogos educativos. 

10 

ABRIL SEMANA 
09 

FILMAGEM:  
Filmar uma brincadeira explicando como ela funciona (vídeo para o 
programa “Como se Brinca??” para o canal de youtube da 
Ludocriarte). 
FOTOGRAFIA:  
Foco manual. 
Fotografar as atividades do projeto. 
INFORMÁTICA:  
Word básico. 
Jogos educativos. 

10 

SEMANA 
10 

FILMAGEM:  
Filmar uma brincadeira explicando como ela funciona (vídeo para o 
programa “Como se Brinca??” para o canal de youtube da 
Ludocriarte). 
FOTOGRAFIA:  
Foco manual e outros ajustes manuais. 
Fotografar as atividades do projeto. 
INFORMÁTICA:  
Word básico. 
Jogos educativos. 

10 

SEMANA 
11 

FILMAGEM:  
Filmar uma brincadeira explicando como ela funciona (vídeo para o 
programa “Como se Brinca??” para o canal de youtube da 
Ludocriarte). 
FOTOGRAFIA:  
Foco manual e outros ajustes manuais. 
Fotografar as atividades do projeto. 
INFORMÁTICA:  
Animação de gif. 
Word básico. 
Jogos educativos. 
Digitação básica. 

10 

SEMANA 
12 

FILMAGEM:  
Filmar uma brincadeira explicando como ela funciona (vídeo para o 
programa “Como se Brinca??” para o canal de youtube da 
Ludocriarte). 
FOTOGRAFIA:  

10 
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Foco manual e outros ajustes manuais. 
Fotografar as atividades do projeto. 
PHOTOSHOP: 
Fazer a arte de miniatura do vídeo para o youtube e para o whatsapp 
INFORMÁTICA:  
Animação de gif. 
Jogos educativos. 
Digitação básica.  

 
OFICINA DE EXPRESSÃO MUSICAL  
OFICINEIRO: ISAAC MENDES  

MÊS SEMANA 
ATIVIDADES 

 
h 

FEVEREIRO  SEMANA 
01  

O que é música?  
Apresentação de conceitos musicais 
Experimentos sonoros  
Combinando sons 
Objetivos: Formular critérios e parâmetros do que possa ser música. 
Explorar e identificar elementos da música para se expressar, 
interagir com os outros e ampliar seu conhecimento do mundo. 
Reconhecimento de elementos musicais básicos: frases, partes, 
elementos que se repetem etc. descobrir preferencias musicais. 
Exercitar a audição consciente, despertando o ouvido para os sons 
que nos rodeiam. 

10 

SEMANA 
02 

Propriedades do som: 
ALTURA 
DURAÇÃO 
INTENSIDADE 
TIMBRE 
Objetivos: Reconhecer e utilizar expressivamente, em contextos 
musicais das diferentes características geradas pelo silêncio e pelos 
sons: ALTURA (graves e agudos), DURAÇÃO (curtos e longos), 
INTENSIDADE (fracos e fortes) e TIMBRE (característica que 
distingue e personaliza cada som, como por exemplo, o som de uma 
flauta é diferente do piano). 

10 

SEMANA 
03 

Exercício de audição (sons da natureza e músicas diversas) 
Paisagem sonora 
Objetivos: Exercitar a percepção auditivo-musical e ampliar o 
repertório, explorando a escuta de obras musicais para conhecer e 
perceber instrumentos musicais e para propiciar o contato e 
experiências com a matéria-prima da linguagem musical: o som e o 
silêncio. 

10 

SEMANA 
04 

As notas musicais 
Sons musicais e nomes das notas 
Acidentes musicais: bemol e sustenido  
Objetivos: Reconhecer elementos musicais básicos: as sete notas 
musicais (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) com iniciação a notação 
musical (partitura). Criar maneiras de registrar as ideias musicais 
graficamente. Conhecer tipos de notações gráficas. Organizar um 
esboço de composição musical em uma ‘partitura’ de notação 
gráfica. 

10 

http://www.ludocriarte.org/


 

7 

 

ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE 
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 - www.ludocriarte.org 

Tel. (61) 3339-1976 

______________________________________

_ 

 

 

MARÇO SEMANA 
05 

Melodia e acompanhamento  
O que é melodia?  
Explorando diferentes frases melódicas 
Objetivos: Reconhecer a diferença entre melodia e acompanhamento 
musical. Explorar e identificar elementos da música para se 
expressar, interagir com os outros e ampliar seu conhecimento do 
mundo.  

10 

SEMANA 
06 

Jogos cooperativos - Desafios rítmicos 
Objetivos: Reconhecimento e utilização das variações de velocidade 
e densidade (concentração de sons em determinado tempo) na 
organização e realização de algumas produções musicais. 
Desenvolver o pensamento coletivo a partir de um jogo cooperativo. 
Identificar células rítmicas diversas. Executar coletivamente células 
rítmicas diversas utilizando o próprio corpo e instrumentos de 
percussão. Desenvolver a capacidade de concentração e controle do 
som. Apurar a percepção auditiva e senso crítico. 

10 

SEMANA 
07 

Harmonia  
Jogo de regência  
Objetivos: Compreender princípios dos conceitos de Harmonia. 
Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por 
meio de improvisações, composições e interpretações musicais. 

10 

SEMANA 
08 

Jogos musicais  
Objetivos: Perceber e expressar sensações, sentimentos e 
pensamentos, por meio de 
Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais 
Conhecer e perceber instrumentos musicais; flauta doce; brincar com 
a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 

10 

ABRIL SEMANA 
09 

Jogos musicais  
Objetivos: Perceber e expressar sensações, sentimentos e 
pensamentos, por meio de 
Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais 
Conhecer e perceber instrumentos musicais; flauta doce; brincar com 
a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 

10 

SEMANA 
10 

Filme: O som do coração 
Objetivo: estimular o interesse pelo violão. Perceber e expressar 
sensações causadas pelo estímulo musical.  

10 

SEMANA 
11 

Jogo musical: Desafino da Ludocriarte 
Objetivos: Adaptar o jogo Desafino para o universo musical das 
crianças da brinquedoteca.  
Montar lista com nome de músicas do universo musical das crianças  
Desenhar as cartas que serão utilizadas no jogo. 
Formular critérios e objetivos para o jogo. 
Jogar e aperfeiçoar as regras. 
Desenvolver a criatividade a partir da linguagem musical. 

10 

SEMANA 
12 

Explorando diversos instrumentos musicais por grupos: sopro, 
corda e percussão 
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.  

10 
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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). 

 
Tudo ocorreu conforme cronograma apresentado e aprovado.  
 

 

 

 

 

Brasília-DF, 13 de maio 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) 

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

ME NF 225,00 000006 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de criação e 
ilustração de histórias – Parcela 01/04 

MEI NFAe 4.800,00 000008 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de expressão musical 
– Parcela 01/04 

MEI NFAe 4.800,00 000009 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de cultura digital – 
Parcela 01/04 

MEI NFAe 4.800,00 000007 

Pagamento Prestação de 
serviço (Proponente) 

Realização do serviço de organização, 
divulgação e inscrição para as oficinas de 
Cultura da Infância – Meses 01 e 02 

PJ DANFE 4.200,00 000010 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de criação e 
ilustração de histórias – Parcela 02/04 

MEI NFAe 4.800,00 000012 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de expressão musical 
– Parcela 02/04 

MEI NFAe 4.800,00 000013 

Pagamento Prestação de 
serviço oficineiro 

Realização da Oficina de cultura digital – 
Parcela 02/04 

MEI NFAe 4.800,00 000011 
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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$) 

000006 30/01/19 DM – PUBLICIDADE E PANFLETAGEM – 

Denicio Evangelista dos Santos 

225,00 

000007 14/02/19 Cristiano Ferreira e Silva 4.800,00 

000009 14/02/19 Isaac Mendes Pereira 4.800,00 

000008 15/02/19 Darliane da Silva dos Santos 4.800,00 

000010 15/02/19 Associação Ludocriarte 4.200,00 

000011 16/04/19 Cristiano Ferreira e Silva 4.800,00 

000012 23/04/19 Darliane da Silva dos Santos 4.800,00 

000013 22/04/19 Isaac Mendes Pereira 4.800,00 

TOTAL 33.225,00 

 

 

CRÉDITO CONCEDIDO (R$) + 200.000,00 

DESPESA TOTAL 2º QUADRIMESTRE/2018 (R$) - 4.900,00 

DESPESA TOTAL 3º QUADRIMESTRE/2018 (R$) - 3.470,00 

TOTAL DA DESPESA DO 1º QUADRIMESTRE/2019 (R$) - 33.225,00 

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R$) + 5.646,67  

DEVOLUÇÃO / SALDO (R$) em 06/05/2019 + 164.051,67  

 

 

Brasília-DF, 13 de maio de 2019. 

 

http://www.ludocriarte.org/

