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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANO 2019 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:  

 
NOME: ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE. 
CNPJ: 07.208.982-0001-50. 
ENDEREÇO: Quadra 103, Conjunto 05, Casa 01 – Bairro Residencial Oeste. 
REGIÃO ADMINISTRATIVA: São Sebastião-DF. 
CONTATOS: 3339-1976 – E-mail: ludocriarte@gmail.com 
Site: www.ludocriarte.org 
 
2. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE: 

A Ludocriarte é uma Associação Civil sem fins lucrativos que atua na área da defesa e promoção 
dos direitos sociais, em especifico dos direitos da criança e do adolescente, por meio de 
atividades na área lúdica, de lazer, arte e cultura. 
Atualmente sua atuação está concentrada na periferia de Brasília, na cidade satélite de São 
Sebastião onde, em 2005, criou a Brinquedoteca Comunitária.  

No contexto social urbano, a cidade conta com elevado número de crianças e adolescentes e 
possui carência de políticas públicas voltadas para este segmento da população, principalmente 
de serviços de educação não-formal, lazer, cultura, esporte e arte. Neste contexto, a maioria das 
crianças e adolescentes ficam vulneráveis à violência e o risco social aumenta.  
 
3. OBJETIVOS: 

 Possibilitar o acesso da comunidade a experiências e manifestações artísticas, culturais, 
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;  

 Complementar o trabalho com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social 
e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais e interculturais, propiciando trocas 
de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e 
comunitários; 

 Promover o direito de brincar e os valores universais, tais como: paz, justiça social, respeito às 
diferenças culturais, de gênero, raça e credo; 

 Promover a cultura e a expressão através de diferentes linguagens artístico-culturais. 
 
4. TIPIFICAÇÃO: 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e seus 
familiares.  
 
5. PÚBLICO - ALVO: 

Crianças e adolescentes de baixa renda e/ou cujas famílias são beneficiárias de programas de 
transferência de renda e cujos vínculos familiares apresentam-se, de alguma maneira, 
fragilizados, com ausência ou precariedade no acesso a serviços públicos de convívio 
comunitário, de assistência social, de lazer, cultura, arte e entretenimento.  

 
5.1 Encaminhamento dos beneficiários à Instituição: 

Demanda espontânea da própria comunidade; CRAS e Conselho Tutelar de São 
Sebastião; escolas públicas; Rede Intersetorial de São Sebastião; Fórum Permanente das 
Entidades Sociais de São Sebastião. 
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6. ESTRUTURA FÍSICA: 

Espaço Sede (Brinquedoteca Comunitária e Ponto de Cultura do DF) - Imóvel cedido, com área de 
198 m²; sala de coordenação/administração/atendimentos; sala de artes/vídeo; sala de informática 
e multimídia; sala de jogos; almoxarifado; cozinha; área de serviço/dispensa; banheiros masculino 
e feminino e para portador de necessidades especiais; varanda/refeitório; pátio coberto e casinha 
para brincadeiras. 
 
7. PARCERIAS 2019: 

1. Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF. 
2. Fundo da Criança e do Adolescente – FDCA/DF. 
3. Secretaria de Estado de Cultura do DF. 
4. Fundo de Apoio à Cultura – FAC/DF. 
5. Ministério Público do DF e Territórios – Promotoria de Justiça de São Sebastião – Setor de 

Medidas Alternativas. 
6. Rede de apoio à Brinquedoteca – Brasil e Itália. 
 

8. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 

ORIGEM DO RECURSO DETALHAMENTO Modalidade VALOR – R$ 

 
Atividades de 
autofinaciamento  

Doação Pessoas Físicas, Cotas 
Associativas, Bazares e festas 

 
Recursos 
próprios 

 

47.528,57 

Prestações de serviço 35.760,00 

Rendimentos de aplicações 
financeiras 

3.443,06 

Doações e inscrições Evento: 2º Grande Encontro dos 
Homens em Conexão 

Recursos 
próprios 

53.849,98 

FDCA/DF Projeto: “O direito de brincar” Termo de 
Colaboração 
nº019/2019 

252.852,97 

FAC/DF Projeto: “Ponto de Cultura 
Ludocriarte – Cultura da Infância” 

Termo de 
Ajuste 

nº129/2018 

Sem recurso em 
2019 

[Saldo 2018: 
R$195.127,11] 

FDCA/DF Projeto: “Ação em rede” Termo de 
Colaboração 

nº47/2018 

298.984,95 

FAC/DF Prêmio Cultura Viva DF Prêmio 15.000,00 

 
TOTAL RECURSOS RECEBIDOS EM 2019 

 
707.419,53 

 
9. PARTICIPAÇÃO NOS ESPAÇOS DE ARTICULAÇÃO: 

A Associação Ludocriarte exerce seu papel social e sua articulação junto à sociedade civil de São 
Sebastião, atuando efetivamente nos seguintes espaços: 
a) Fórum Permanente das Entidades Sociais de São Sebastião, instância que reúne 20 
instituições da cidade e possui representantes nos diferentes conselhos locais (Conselho Tutelar, 
Assistência Social, Meio Ambiente, Segurança, Cultura e Saúde); 
b) Rede Intersetorial de São Sebastião, que reúne representantes das diferentes áreas do setor 
público e privado (Promotoria de Justiça, Administração Regional, Conselhos, Fórum de 
Entidades, Regional de Saúde, Regional de Ensino); 
c) Rede dos Pontos de Cultura do DF. 
 
10. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS e PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2019: 
 

1. Brinquedoteca Comunitária - SCFV (Serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos). 

2. Projeto: “Ponto de Cultura Ludocriarte – Cultura da Infância” – Fundo de Apoio à 
Cultura/FAC, Termo de Ajuste nº129/2018. 
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3. Projeto: “Ação em rede” - Fundo da Criança e do Adolescente FDCA/DF – Termo de 
Colaboração nº47/2018. 

4. Projeto: “O direito de Brincar” - Fundo da Criança e do Adolescente FDCA/DF – Termo 
de Colaboração nº019/2019. 

5. Realização do evento: “2º Grande Encontro Homens em Conexão”. 
6. Prêmio Cultura Viva DF – FAC/DF. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Toda e qualquer ação da Ludocriarte para crianças, adolescentes e adultos descrita neste 
relatório, foi oferecida gratuitamente à comunidade, conforme art. 05 do Estatuto Social 
desta instituição. 

 A metodologia utilizada pela Ludocriarte possui uma base comum em todas as ações da 
instituição, detalhada neste relatório no projeto da Brinquedoteca Comunitária. 

 
1) BRINQUEDOTECA COMUNITÁRIA LUDOCRIARTE (Serviço de convivência e fortalecimento 

de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos). 
 
Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade é desenvolvida):  

São Sebastião é uma Região Administrativa do Distrito Federal que possui uma população de 
mais de 100 mil habitantes, com uma concentração predominantemente jovem: 47% da população 
tem menos de 20 anos de idade e destes, 25,45% são crianças até 10 anos.  
Um estudo feito pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), de julho a 
setembro de 2015, identificou que 5.862 famílias brasilienses consideradas pobres encontram-se 
em situação crítica. São Sebastião ocupa o primeiro lugar, com 2,58% das famílias em estado 
crítico, seguida da Estrutural (2,15%) e de Brazlândia (1,33%). Em números absolutos, são 715 
famílias nessa situação em São Sebastião, 191 na Estrutural e 200 em Brazlândia. A análise foi 
feita com base no Cadastro Único do DF e averiguou aspectos que variam desde a renda até o 
tipo de moradia que essa parcela da população ocupa. Foram utilizadas informações de 100.616 
famílias e 16 variáveis socioeconômicas para avaliar características como tipo de piso da moradia, 
idade dos moradores e grau escolar de cada um deles. Os quesitos, por sua vez, apontaram cinco 
dimensões de pobreza: condição da habitação, acesso a ensino médio de qualidade, dependência 
infantil (presença de criança de até seis anos e ausência de alguém para cuidar dessa criança 
enquanto os pais trabalham), vulnerabilidade financeira e acesso ao ensino fundamental (Fonte: 
Redação do Jornal de Brasília e Agência Brasília). 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. 
Estes dados constituem as premissas que motivaram a Associação Ludocriarte para implementar 
o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), criando o projeto da Brinquedoteca 
Comunitária: a cidade possui pouquíssimas opções de cultura, lazer e atividades no contra turno 
escolar; possui uma população extremamente jovem e uma grande quantidade de crianças; existe 
uma situação generalizada de vulnerabilidade social das famílias; carência de políticas públicas e 
programas específicos que possam responder a esta vulnerabilidade; alto índice de mortes entre 
os jovens, devido ao tráfico cada vez mais assustador e que frequentemente ocupa as primeiras 
páginas dos jornais; 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.; exposição crescente de crianças e 
adolescentes aos riscos de violência e da marginalidade (exploração, aliciamento, uso de drogas, 
formação de gangues e grupos rivais).  
 
Metodologia utilizada: A Ludocriarte utiliza a ludopedagogia como ferramenta metodológica para 
o desenvolvimento de suas ações. Baseando-se na proposta pedagógica de Paulo Freire, nas 
teorias do desenvolvimento infantil de Piaget, Vigotsky e Wallon, na valorização do lúdico 
estudada por Fröebel e nos quatro pilares da UNESCO para a educação do século XXI - Aprender 
a Conhecer, a Ser, a Fazer e a Viver Juntos, sua abordagem ludopedagógica busca introduzir a 
linguagem lúdica com todo seu potencial transformador. 
Foi escolhida a Brinquedoteca Comunitária como tecnologia social que permite atuar de forma 
abrangente, democrática e transversal, garantindo a atuação ludopedagógica por meio de 
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diferentes estratégias de aprendizagem: brinquedos e brincadeiras; múltiplas linguagens; espaço 
de convivência e fazer artístico. Nesta perspectiva, a brinquedoteca torna-se um espaço educativo 
de grande potencial para todas as faixas etárias, de diferentes procedências socioeconômicas e 
culturais. Torna-se, também, uma valiosa promotora do desenvolvimento de eixos transversais, 
tais como: a educação para paz, ambiental e em valores humanos. Promove o prazer da leitura e 
a escrita criativa, fornecendo suporte à aprendizagem formal e leva os seu participantes a 
descobrir novas formas de expressão, por meio das artes plásticas, do teatro, da dança, da 
linguagem informática e audiovisual. É uma preciosa aliada para o intercâmbio entre gerações, o 
resgate da cultura popular e a manutenção da memória das brincadeiras tradicionais. Os adultos 
também encontram na brinquedoteca um espaço para criar e recriar, fortalecendo e despertando 
potencias até então desconhecidos. Além disso, a Brinquedoteca caracteriza-se como espaço de 
formação permanente: formação de brinquedistas e educadores comprometidos com o processo 
de crescimento dos educandos e o próprio percurso de aprendizagem pessoal.   
Semestralmente é escolhido um Tema Gerador, baseado em um eixo transversal, a partir do qual 
se desenvolvem uma série de subtemas, trabalhados durante a semana, que culminam no 
Festival Artístico-cultural, uma grande festa que encerra o semestre com apresentações dos 
grupos da Brinquedoteca de música, dança, teatro, capoeira, poesia, etc. e exposição dos 
principais trabalhos artístico-culturais desenvolvidos no semestre.  
A rotina diária das crianças é assim organizada: 

 Chegada de todos os grupos; acolhida; roda de conversa e/ou musicalização (30 min.); 

 Divisão dos grupos – cada grupo vai para espaço onde é desenvolvida a primeira atividade 
do dia (atividade regular e/ou oficina); 

 Desenvolvimento da atividade (01h15min.); 

 Lanche (lavar as mãos, lanchar e escovar os dentes – 30 min.); 

 Rodízio – os grupos trocam de salas, onde desenvolvem outra atividade (01h15min.); 

 Roda de encerramento/avaliação e saída.  
 
Em relação às atividades de fortalecimento de vínculos, a instituição promove periodicamente: 

 Reuniões de planejamento e avaliação das atividades com os familiares (2 horas, 1/2 
vezes por semestre); 

 Encontros formativos (oficinas, vivencias, palestras, etc. – 2 horas, 1/2 por semestre); 

 Sessões regulares de Biodança para crianças (trabalho emocional) e de Terapia 
Comunitária para os adultos; 

 Sessões individuais para as crianças e seus familiares, em ocasião de eventuais 
problemas e dificuldades relatadas pela equipe no decorrer das atividades, com um 
possível encaminhamento para o CRAS local e/ou outros órgãos competentes, toda vez 
que for necessário; 

 Comemoração de dias festivos (dia das crianças, dia da consciência negra e dia do índio), 
organizando uma tarde de convivência entre crianças e familiares com atividades lúdicas, 
gincanas e oficinas especificas (por exemplo: pintura corporal, origami, aviões de papel, 
pipas, música, etc.) para a integração e o fortalecimento dos vínculos comunitários;  

 Festivais artístico-culturais (festas com apresentação pública das crianças – 4 horas, 2 
vezes por ano).  

 
Objetivos: 

a) Geral: 

Promover a inclusão social, a proteção à família e o fortalecimento dos vínculos familiares 
e sociais de crianças e adolescentes da comunidade de São Sebastião/DF.  
b) Específicos: 

 Fortalecer os vínculos familiares e comunitários, a fim de evitar que crianças e 
adolescentes ouriundas de familias em risco de vulnerabilidade social fiquem nas ruas, 
expostos a violência e a marginalidade;    

 Criar espaços de reflexão e discussão sobre o papel das famílias na proteção das 
crianças e adolescentes; 

 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 
 Contribuir para a permanência de crianças e adolescentes no sistema educacional; 
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 Promover e fortalecer os valores humanos, o respeito e a cooperação mútua, a 
aquisição de ferramentas e conhecimentos que facilitem a vida em sociedade. 

 
Resultados obtidos a partir da atividade realizada:  

As atividades propostas contribuíram para vivenciar experiências: 
- De fortalecimento de vínculos; 
- De respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e 
cidadania; 
- De desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural; 
- De participação social; 
- De desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade; 
- De fortalecimento e extensão da cidadania; 
- De convivência em grupo, administração de conflitos por meio do diálogo, compartilhando 
outros modos de pensar, agir, atuar; 
- De lidar de forma construtiva com potencialidades e limites; 
- De fomento a produções artísticas; 
- De lazer, manifestações artísticas e culturais; 
- De escolha e tomada de decisão; 
- De adquirir conhecimentos e desenvolver capacidades para a vida em sociedade. 

 
Impacto social: 

- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; 
- Aumento no número de adolescentes que conhecem as instâncias de denúncia e recurso 
em casos de violação de seus direitos; 
- Junto a outras políticas públicas, redução de índices de: violência entre os jovens; 
uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. 

 
Público alvo: crianças e adolescentes. 

 
Dia/Horário/Periodicidade: de janeiro a dezembro/2019, de segunda a sexta, de 07:30 às 11:30 
e de 13:30 às 17:30. Recesso nos feriados escolares. 
 
Forma de acesso: demanda espontânea da cidade de São Sebastião e encaminhamentos dos 
órgãos públicos (CRAS, Conselho Tutelar, Setor de Medidas Alternativas, escolas, Rede 
Intersetorial); matrícula e ficha de inscrição no local, mediante assinatura de um responsável pelo 
usuário e a compilação de um questionário socioeconômico da família. 
 
Números de atendidos: O projeto atendeu de maneira continuada 80 crianças.  

Nas atividades comunitárias foram envolvidos: 

 Uma média de 38 familiares em cada reunião e encontro formativo; 

 Uma média de 150 pessoas da comunidade no Festival artístico-cultural. 
 

Durante o ano de 2019, a Ludocriarte promoveu atividades especificas para comunidade da 
Brinquedoteca: 

 01 reunião inicial de apresentação e planejamento conjunto das atividades socioeducativas 
anuais, no dia 01/02/2019, que contou com a participação de 29 familiares. 

 01 encontro formativo no dia 17/05/2019, que contou com a participação de 38 familiares. 

 01 encontro de avaliação, para compilação de questionários, no dia 25/10/2019, que 
contou com a participação de 49 familiares. Nesta ocasião foi também apresentado o 
projeto “O direito de brincar”.  

 Foram realizados 06 atendimentos psicopedagógicos, envolvendo 06 crianças do projeto e 
seus familiares. 

 Foi oferecido acompanhamento para realizar as tarefas da escolas ao longo de todo o ano. 
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 Foi realizada uma formação continuada para a equipe de profissionais e voluntários, com 
atividades teórico-vivencias mensais de 04 horas, às sextas-feiras, com foco no 
desenvolvimento emocional, na interação e comunicação do grupo, no fortalecimento de 
vínculos e no autoconhecimento.  

 Foram realizadas algumas festas e comemorações: 
o 01 Apresentação teatral no IFB de São Sebastião “Zezé aquele que sabe o que 

quer” (01/06/2019); 
o 01 Festival artístico-cultural (03/08/2019) aberto a toda comunidade local; 
o 01 comemoração do Natal para as crianças do projeto (12/12/2019).  

 
Recursos Humanos (profissionais envolvidos): 

Profissão Quantidade Carga horária 
semanal 

Tipo de vínculo 

Coordenador geral 01 20 Voluntário 

Pedagogo 01 10 Voluntário 

Psicólogo/terapeuta analítico   01 04 Voluntário 

Brinquedistas/oficineiros 02 30 CLT 

Secretária 01 30 CLT 

Auxiliar de serviços gerais 01 40 CLT 

Oficineiros voluntários 04  04 Voluntário 

Ajudantes de brinquedistas 06 8 Voluntário 

 
Origem dos Recursos Financeiros (Convênios e/ou Parcerias), Respectivas Despesas e se 
existe cobrança dos participantes dos atendidos: 

Em decorrência da ausência de parcerias com a SEDES/DF em 2019, a Associação Ludocriarte 
custeou as principais atividades da Brinquedoteca Comunitária e as despesas administrativas por 
meio de iniciativas de autofinanciamento, que incluíram: organização de bazares e campanhas 
beneficentes; doação de pessoas físicas e jurídicas; cotas associativas dos membros da 
Ludocriarte; sem qualquer tipo de custo ou despesa para os usuários e seus familiares. Todas as 
atividades foram oferecidas gratuitamente, sem gerar nenhum tipo de cobrança ou contrapartida 
financeira aos usuários.  
O total das despesas custeadas pela Associação Ludocriarte para a execução do projeto 
Brinquedoteca Comunitária SCFV em 2019, incluindo todas as despesas administrativas, foi de 
R$99.615,11. 
 
2) PROJETO: “PONTO DE CULTURA LUDOCRIARTE – CULTURA DA INFÂNCIA” – FUNDO 
DE APOIO À CULTURA/FAC, TERMO DE AJUSTE Nº129/2018. 

 
A Associação Ludocriarte concorreu ao Edital de Manutenção de Espaços do FAC em 2016; o 
recurso foi liberado em junho de 2018, no valor de 200 mil reais, correspondente aos anos 1 e 2 
do projeto. Em 2018/19 foi realizado e finalizado o Ano 1. Em 2019/20 será realizado o Ano 2.  
 
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.  
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O 2º quadrimestre de 2019 foi dedicado à finalização das oficinas e dos produtos indicados no 
Plano de Trabalho do 1º ano do projeto.  
 
O primeiro ano de execução do projeto se encerrou em agosto de 2019. No mês de novembro 
entregamos ao FAC a prestação de contas parcial referente ao Ano 1 do projeto, que foi analisada 
e aprovada até dezembro/2019. 
Além disso, aproveitamos a pausa na execução do projeto para adequar algumas questões do 
Plano de Trabalho que estavam muito defasadas. Portanto, no mês de setembro foram 
encaminhadas ao Conselho do FAC as seguintes solicitações: 

 Prorrogação do prazo para a execução do Ano 2 do projeto, por mais 2 anos; 

 Alteração do Plano de Trabalho com o objetivo de atualizar e detalhar algumas atividades 
do Ponto de Cultura; 

 Alteração da Planilha Orçamentaria, com a inclusão da utilização do saldo remanescente 
oriundo das aplicações financeiras; 

 Alteração da equipe técnica.  
Todas as solicitações foram atendidas e no dia 13 de janeiro de 2020 foi assinado o Aditivo ao 
Termo de Ajuste nº129/2018 autorizando a prorrogação do prazo de vigência por mais 730 dias 
para a conclusão do projeto, valido a partir de 10/05/2020.  
 
Não houve nenhuma despesa nos meses de setembro a dezembro/2019 referente à execução do 
segundo ano do projeto.  
 
Resultados alcançados: 

 
- 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 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: 
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 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. 
 
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. 

 
Público atendido: 85 crianças e adolescentes. 

 

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:  

http://ludocriarte.org/
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CRÉDITO CONCEDIDO (R$) em 2018 + 200.000,00 

DESPESAS 1º ANO de PROJETO 2018/19 (R$) - 100.000,00  

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

SALDO (R$) em 31/08/2019 – disponível para a execução do 2º ano do 

projeto. 
+107.499,94  

Projeto em andamento. 
 
Recursos humanos envolvidos: prestadores de serviço (MEI); voluntários da Ludocriarte. 
 
Abrangência Territorial: Região Administrativa de São Sebastião/DF. 
 
3) PROJETO: “AÇÃO EM REDE” - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FDCA/DF – 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº47/2018. 
 

O projeto Ação em Rede ofereceu formação e capacitação para 7 instituições sociais da 

sociedade civil atuantes em São Sebastião-DF que se qualificaram no atendimento à crianças e 

adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos. Foram 12 meses de projeto, sendo 2 meses 

destinados para cumprir a primeira meta do projeto e o restante para cumprir a segunda e a 

terceira meta. O termo de compromisso do projeto Ação em Rede foi firmado em 22 de outubro de 

2018. A primeira parcela do recurso do projeto, no valor de 182.575,65 (cento e oitenta e dois mil 

e quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), foi depositada na conta do 

projeto no dia 06 de novembro de 2018. O projeto encerrou suas atividades no dia 09 de 

novembro de 2019, em ocasião da realização do último seminário “Ação em Rede”. Após esta 

atividade, a equipe permaneceu na função de sistematizar os resultados e produzir os relatórios 

finais. 

Parte das atividades formativas foram realizadas nos espaços da Ludocriarte e outras na sede de 

algumas instituições participantes e em escolas públicas, como o CED São Francisco e o IFB - 

Campus São Sebastião. 

Público atendido: 21 bolsistas e 15 dirigentes das instituições selecionadas e, indiretamente mais 

de 500 pessoas, contando com as participações nos seminários e o público atendido por cada 

instituição. 

Abrangência Territorial: Região Administrativa de São Sebastião, Brasília/DF. 

 
Recursos humanos envolvidos: Equipe técnica contratada no regime CLT, em dezembro/2018, 

com carga horária de 30h/semana nos seguintes cargos: 01 mobilizador de grupo, 01 auxiliar 
operacional, 02 supervisores metodológicos, 02 articuladores de grupo e 01 auxiliar administrativo. 
 
Resultados alcançados:  
O Projeto realizou, ao longo de um ano, mais de 512 horas de atividades formativas, supervisão 

metodológica, oficinas temáticas de formação e qualificação, seminários, acompanhamento 

contábil-jurídico e participação política, beneficiando diretamente 21 bolsistas e 15 dirigentes das 

instituições selecionadas e, indiretamente mais de 500 pessoas, contando com as participações 

nos seminários e o público atendido por cada instituição. 

As oficinas temáticas de capacitação, formação e qualificação foram elaboradas pela Milda 

Moraes que utilizou uma metodologia calcada nos princípios da Educação Popular. Os conteúdos 

abarcaram três grandes eixos conforme proposto no projeto: Princípios e Fundamentos teóricos e 

práticos da Gestão Institucional, Governança no Terceiro Setor e Sustentabilidade Institucional. 

Foram realizadas 180 horas de oficinas que seguiram rigorosamente o cronograma proposto e 

que segue anexo a este relatório. 

O acompanhamento jurídico-contábil ficou sob a responsabilidade da M.A.P. Das Flores 

Contabilidade. Além dos demais pontos, a grande missão foi iniciar o processo de cadastramento 
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das 07 organizações junto ao CDCA/DF, auxiliando-as na elaboração do plano de trabalho, na 

adequação dos estatutos ao MROSC e na atualização das contabilidades. 

Assim, a Associação Ludocriarte realizou uma caminhada de um ano ao lado das 07 

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) que foram selecionadas por meio de edital público: 1. 

Instituto Comunidade, Educação e Cidadania (ICEC), 2. Associação de Trabalhadores de Baixa 

Renda (ATBR), 3. Casa de Cultura e Educação Permanente de São Sebastião, 4. Centro de 

Formação e Cultura Nação Zumbi, 5. Associação Desportiva Cultural e Educacional Campeão no 

Esporte e na Vida, 6. Associação para Projetos de Desenvolvimento Social (Evolução) e 7. 

Associação Desportiva e Recreativa para Desenvolvimento Social. Essas instituições são atuantes 

no território de São Sebastião. Dirigentes e jovens bolsistas participaram ativamente do processo 

de fortalecimento, qualificação e ordenamento jurídico-contábil, técnico e político para atuarem na 

execução de Políticas Públicas no campo da infância e juventude. 

As mesmas instituições contaram com estruturação material na perspectiva de gerar viabilidade 

em seus processos de gestão e execução das ações: receberam computadores, impressoras, 

microfones, caixas de som, data-shows, armários, uma TV e duas tendas 10x10. 

Por fim, foram realizados 3 seminários ao longo desse período que contaram com ampla 
participação da comunidade e com a parceria do IFB – Campus São Sebastião. Os seminários 
fizeram parte de nosso instrumento de avaliação permanente do projeto e de integração e 
compartilhamento dos saberes da comunidade do Terceiro Setor de São Sebastião e região e de 
convidados estratégicos de outros lugares do Brasil. O primeiro seminário abordou o tema 
Crianças e Adolescentes no circuito das Políticas Públicas, o segundo Governança no Terceiro 
Setor e o terceiro e último trouxe reflexões acerca da Sustentabilidade Financeira das OSC’S. 
 
Resumo financeiro (em R$): 

SALDO 2018 + 171.306,11 

CRÉDITO CONCEDIDO em 2019 + 298.984,95  

TOTAL DA DESPESA em 2019 - 448.412,33 

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA + 3.181,20 

DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO FUNDO FDCA/DF - 25.059,93 

SALDO 0,00 

Projeto finalizado. 
 
4) PROJETO: “O DIREITO DE BRINCAR” - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
FDCA/DF – TERMO DE FOMENTO Nº019/2019. 

 
O TERMO DE FOMENTO do projeto O direito de brincar foi firmado em 01 de outubro de 2019. 
Do valor total do projeto, 648.900,31 (seiscentos e quarenta e oito mil e novecentos reais e trinta e 
um centavos), em 10/10/2019 foi paga a primeira parcela no valor de R$252.852,97. 
 
Resultados alcançados:  

O projeto O Direito de Brincar está desenvolvendo ações e oferecendo diversas oficinas para 
garantir o direito de brincar a 110 crianças e adolescentes. Ao longo do primeiro quadrimestre de 
execução do projeto, as atividades de artes plásticas, artesanato, teatro, cultura digital e 
atividades lúdicas aconteceram conforme o estipulado no plano de trabalho, em ambiente seguro 
e lúdico, cumprindo, até o momento, o objetivo de 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. As atividades estão sendo desenvolvidas na sede da Ludocriarte. 
Foi realizado no ato da matrícula, pesquisa com as famílias participantes para conhecer melhor a 
realidade da comunidade participante e atender público alvo formado por crianças e adolescentes 
do território que são, em sua parte, oriundos de famílias de baixo poder aquisitivo. 
META 1 - A aquisição dos materiais e equipamentos para desenvolvimento das ações e 
atividades do projeto. 

Os bens de consumo (alimentos, material de papelaria, jogos, brinquedos e livros) e os bens 
permanentes (equipamentos, eletrodomésticos e mobiliários) foram adquiridos segundo Plano de 
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Trabalho e estão sendo utilizados diariamente nas oficinas e atividades, como, por exemplo: a ilha 
de edição de vídeo, computadores para a gestão de programas de edição de imagem, vídeo 
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. Também foram instaladas câmaras de segurança nas salas equipadas, bem como um 
ar condicionado na sala de informática, o que melhorou significativamente a capacidade operativa 
no espaço. Os computadores da sala de informática passaram por um upgrade: novos monitores 
e mouses, instalação de novas placas de vídeo, bem como alguns equipamentos da secretaria: 3 
novas cadeiras giratórias e aquisição de ventiladores para as demais salas. Além desses 
equipamentos foram adquiridos uma mesa de aerohockey e uma mesa de ping-pong.  
META 2 - Realização de oficinas para crianças e adolescentes 

A equipe em regime de CLT foi contratada seguindo o plano de trabalho. Para a contratação foi 
divulgado por meio das redes sociais chamamento para participar de entrevista e análise 
curricular. Como critério para contratação observou-se a formação, experiência e competências 
específicas dos interessados para condução e realização de oficinas na área da cultura da 
infância.  
As oficinas estão acontecendo de acordo com o planejamento amplamente discutido nas reuniões 
pedagógicas e aprimoradas nas atividades formativas oferecidas à equipe. São 5 modalidades de 
oficinas ofertadas para o grupo das crianças: oficina lúdica, artes plásticas, cultura digital, teatro e 
criação e contação de histórias. E, para a faixa etária de 15 a 17 anos (02 grupos, 20 
adolescentes), 03 modalidades de oficina: oficina de artesanato, de teatro e cultura digital. Todos 
os grupos também participam das rodas de aprofundamento do Tema Gerador, promovidas pelo 
Coordenador e das rodas de cuidados emocionais, conduzidas pelo psicoterapeuta, em 
colaboração com o Coordenador: já foram trabalhados como tema gerador: A identidade e os 
Direitos das crianças de acordo com o ECA.   
 
META 3 - Realização de acompanhamento psicoterapêutico. 

O acompanhamento psicoterapêutico está sendo realizado pela Psicóloga responsável junto às 
crianças, adolescentes e seus familiares. Tal atuação acontece por meio da promoção de rodas 
terapêuticas, sessões individuais, por meio de orientações sobre casos específicos à equipe de 
educadores/as e junto ao coordenador pedagógico e educadoras, que desenvolvem ações sobre 
sentimentos, educação emocional tanto para as famílias, quanto para as crianças e adolescentes. 
A Psicóloga está presente duas vezes por semana na instituição de acordo com cronograma 
abaixo: 
 

CRONOGRAMA ACOMPANHAMENTO PSICOTERAPÊUTICO 

HORÁRIO Semana 1  Semana 2  

08:30 AS 11:30 (3h) Terça manhã  Terça de manhã  

13:30 AS 16:30 (3h) Terça a tarde Quarta a tarde  

 
META 4 - Divulgação das ações do projeto. 
O projeto tem divulgado e promovido a parceria e a Cultura do Brincar por meio de materiais de 
divulgação publicados em seu site (ludocriarte.org) e em suas redes sociais (facebook, instagram 
e youtube). Os uniformes fabricados para o projeto também ajudam a divulgar a parceria, pois tem 
estampada a logomarca do CDCA/DF. Diariamente também são feitas publicações no Facebook 
e/ou Instagram divulgando a cultura do brincar e o desenvolvimento do projeto Direito de Brincar. 
Para a realização das oficinas com os adolescentes foi produzido flyer digital amplamente 
divulgado em grupos de whatsapp, site das escolas de ensino médio da cidade e afixado na porta 
de entrada da Brinquedoteca.  
 
Público atendido: 110 crianças e adolescentes de São Sebastião/DF. 
 
Execução financeira:  
PERÍODO: 01.10.2019 a 31.12.2019 

Modalidade 
de 

pagamento  
Data de emissão 

Data de 
compensaç

ão  

Favorecido 
Elemento de despesa Valor (R$) 
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Cheque nº 
000001 

23/10/19 24/10/19 Ultimate 
Comércio de 
Informática e 
Serviços de 
Informática 
LTDA 

Bens Permanentes de 
informática: 
01 Projetor; 10 Monitor LED 19.5; 
10 Placas de vídeo; 01 Ilha de 
Edição i7; 01 Monitor full HD 32”; 
02 computadores processador i5;  
02 Monitor LED 21”; 01 Câmera 
de segurança; 14 Mouses; 01 
notebook i5 

29.361,50 

Cheque nº 
000002 

23/10/19 24/10/19 Ultimate 
Comércio de 
Informática e 
Serviços de 
Informática 
LTDA 

Ar condicionado 12.000 BTUS 
 

1.599,00 

Cheque nº 
000003 

28/10/19 29/10/19 Real Esporte 
LTDA ME 

Jogos e Brinquedos: 
Bola de handebol, Bola de Futsal, 
Bola de tênis, Tênis de mesa, 
Frescobol, Bolas de pebolim, 
Peteca, Luvas de goleiro, Mesa 
de Aero hockey, Mesa de ping 
pong 

5.323,00 

Cheque nº 
00005 

30/10/19 31/10/19 Supermercado e 
Sacolão LH 
LTDA 

Alimentos: 
Arroz, Feijão, Açúcar, Óleo, 
Margarida, Leite, Leite 
condensado, Achocolatado, 
Massa de bolo, Pipoca, Biscoito 
rosquinha, Cookies, Pão de 
forma, Biscoito doce, Biscoito de 
sal, Queijo, Presunto, Refresco, 
Carne, Linguiça, Coxa de frango 

6.803,61 

Cheque nº 
00007 

30/10/19 31/10/19 Aqui Canon 
Zoom 

Bens Permanentes de Fotografia: 
Rebatedor, Iluminador, Câmera 
fotográfica 24,2 megapixels, 
Câmera fotográfica com 
resolução 24,2 

8.580,00 

Cheque nº 
00004 

29/10/19 01/11/19 H3 Móveis e 
Colchões 

Bens Permanentes – Mobiliários: 
Cadeira, Ventilador de coluna e 
Ventilador de mesa. 

1.857,70 

Cheque nº 
000006 

30/10/19 01/11/19 Dona Pitoquinha 
Brinquedos 

Criativos 

Jogos e Brinquedos: 
Enciclopédia de jogos, Mistério 
das 7 torres, Belo jardim 

1.972,49 

Cheque nº 
000008 

31/10/19 01/11/19 Sueli Guilherme 
Cosme dos 
Santos ME 

Material de papelaria: 
Resma, Cola extra, Canetas 
esferográficas, Fita adesiva 
transparente, Perfurador, 
Grampeador, Grampo, Tesoura 
grande, Tesoura escolar, Lápis, 
Fita crepe, Papel A4, Canetão, 
Barbante, Fita multiuso, 
Cartolina, Algodão, Lápis de cor, 
Caneta hidrográfica, Giz, 
Borracha, Apontador, Cola 
colorida, Pistola de cola, Pincel 
(n10,n12,n16,n2), Bloco criativo, 
Papel canson, Tricoline, Tinta 
Guache, Cartolina dupla face e 
laminada, Fita, Massa de modelar 
e biscuit, Papel camurça, Tinta 
aquarela, Balão, Lã, Palito de 
churrasco, Tinta de rosto, 
Estilete, Pasta em L, Clipe n2, 
Botão, Lantejoula, Papel contact 
e seda, Pincel atômico, Glitter, 
Cartucho de tinta colorido e preto 

11.726,32 

Conta salário 
BRB 

05/11/19 05/11/19 Equipe do 
projeto 

Recursos Humanos - Salários 29.768,48 

Cheque nº 
000009 

05/11/19 05/11/19 Art Brink Jogos e Brinquedos: 
Cara a cara, Jogo da vida, Jogo 
eu sou, Twister, Se vira, Banco 

2.529,51 
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Imobiliário, Uno, Alquimia, Catan, 
Perfil 6, Pula macaco, Catan 
expansão, Quebra cabeças 
estados, Monopoly, Brainbox, 
Cara a cara guerra infinita, Quem 
conta um conto 

Cheque nº 
000012 

12/11/19 12/11/19 Ciatoy 
Brinquedos 
LTDA 

Jogos e Brinquedos: 
Caixa grande 790 peças, Cadê, 
Perfil júnior, Imagem e ação 
especial, Lego avengers, Treino 
de futebol stephan lego 

933,89 

Cheque nº 
000011 

07/11/19 07/11/19 BRB Guias de recolhimento (impostos) 
sobre folha de pagamentos 

5.476,52 

Cheque nº 
000010 

05/11/19 05/11/19 Magazine da 
Informática 
Comércio e 
Serviço LTDA 

Bens Permanentes: 
Plastificadora polisadora 

400,00 

Conta salário 
BRB 

29/11/2019 29/11/19 Equipe do 
projeto 

Recursos Humanos – 13º Salário 
proporcional (1ª parcela) 

883,34 

Conta salário 
BRB 

29/11/2019 29/11/19 Equipe do 
projeto 

Recursos Humanos – Salários 
dos estagiários  
 

2.510,00 

Conta salário 
BRB 

29/11/2019 29/11/19 Equipe do 
projeto 

Recursos Humanos – Salários 
dos funcionários em CLT 

25.626,48 

Conta salário 
BRB 

02/12/2019 02/12/19 Equipe do 
projeto 

Recursos Humanos – 13º Salário 
proporcional (1ª parcela) 

116,67 

Cheque nº 
000013 

03/12/19 03/12/19 BRB Guias de recolhimento (impostos) 
sobre folha de pagamentos 

5.556,52 

Cheque nº 
000015 

04/12/19 04/12/19 Ludoteca Jogos 
de Tabuleiros 
LTDA ME 

Jogos e Brinquedos: 
 As Lendas de Andor: Chada e 
Thorn, Carcassonne, Concept, 
Dice Forge, Dixit, Drako, Grok, 
Jogo de Xadrez, Mice and 
Mystics, Pandemic, Quissama 

2.659,05 

Cheque nº 
000016 

06/12/19 09/12/19 Sinopsys 
Editora e 
Sistemas Eireli 

Livros: 
O medo e seus disfarces, A 
princesa imperfeita, Errar faz 
parte 

87,99 

Cheque nº 
000017 

10/12/19 10/12/19 J.F Magazine e 
Comércio de 
Papel LTDA 

Livros: 
A parte que faltava, Declaração 
de amor, George, Menina 
amarrotada 

161,80 

Cheque nº 
000018 

11/12/19 12/12/19 Papelaria 
Peligrini Eireli 

 

Livros 
Ernesto, Tromba, Harvey, A 
raiva, Teimosinha, Mari e suas 
coisas, Quando sinto inveja, 
Roupa de brincar 

354,80 

Conta salário 
BRB 

20/12/19 20/12/19 Equipe do 
projeto 

Recursos Humanos – Férias 
(funcionários e estagiários) 

34.758,61 

Cheque nº 
000019 

20/12/19 20/12/19 BRB Guia de recolhimento GPS 
(imposto sobre a folha de 
pagamento do 13º salário) 

568,00 

Conta salário 
BRB 

20/12/19 20/12/19 Equipe do 
projeto 

Recursos Humanos – Salários 
(funcionários e estagiários) 

20.405,42 

Conta salário 
BRB 

20/12/19 20/12/19 Equipe do 
projeto 

Recursos Humanos –  
Pagamentos da 2ª parcela do 13º 
salário 

5.798,99 

TOTAL 205.819,69 

 
RESUMO FINANCEIRO:  

CRÉDITO CONCEDIDO GDF/SEJUS (R$)  + 252.852,97  

DESPESAS 2019 (R$) - 205.819,69 

RENDIMENTOS das APLICAÇÕES (R$) + 413,74 

 
SALDO (R$) 2019 

47.447,02  

*Projeto em andamento.  
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Recursos humanos envolvidos: 16 funcionários contratados por 01 ano em regime de CLT com 

as seguintes funções: 
- 01 Coordenador  
- 03 Brinquedistas  
- 02 Auxiliares de Brinquedista 
- 04 Estagiários 
- 02 Oficineiros   
- 01 Secretária 
- 01 Auxiliar administrativo 
- 01 Auxiliar de cozinha 
- 01 Auxiliar de serviços gerais 
 
Abrangência Territorial: Região Administrativa de São Sebastião/DF. 
 
5) PROJETO “HOMENS EM CONEXÃO” 2019 – 2º GRANDE ENCONTRO 

 
Este projeto foi realizado em parceria com o movimento dos Homens em Conexão de Brasília, 
grupo criado em 2017 e formado por homens de diferentes idades e experiências de vida e com 
um propósito comum: incentivar a conexão consciente entre homens com uma linguagem nova e 
espontânea, criando espaços de confiança, força e amorosidade masculina para proporcionar 
elementos de cura. Por se tratar de um movimento, a Ludocriarte, com base nos artigos 5º e 6º de 
seu Estatuto Social, que tratam de seus objetivos e finalidades estatutárias, com a intenção de 
promover os valores universais, tais como, a solidariedade, a paz, a justiça e a equidade de 
gênero, criar redes comunitárias e apoiar programas e projetos, decidiu apoiar o grupo, 
oferecendo o suporte logístico e institucional necessário para a realização de Encontros 
preparatórios e do “2º Grande Encontro dos Homens em Conexão”, realizado em Brasília, no 
Divino Paraíso, nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2019, contando com a presença de 150  
participantes. Todos os eventos “Homens em Conexão” foram sem fins lucrativos. O dinheiro 
arrecadado foi utilizado unicamente para o custeio dos mesmos. 
A Ludocriarte recebeu doações e inscrições para os eventos e efetuou os pagamentos de todas 
as despesas, finalizando o projeto com saldo zero.   
 
Resultados alcançados: Realização do 2º Grande Encontro Homens em Conexão. 
 
Público atendido: 150 homens. 
 
Recurso financeiro utilizado:  

DATA ENTRADAS 
INSCRIÇÕES PARA OS EVENTOS HOMENS EM CONEXÃO 

VALOR – 
R$ 

13/06/19 Transferência da Fitbank Pagamentos Eletrônicos Ltda 6.000,06 

02/08/19 TED – Teste Paypal 0,49 

02/08/19 TED – Teste Paypal 0,34 

12/08/19 TED - PAGSEGURO 16.218,35 

13/08/19 TED – RAISE SISTEMAS (e-inscrições) 11.870,00 

04/09/19 Depósito – Pagamento camiseta Sidney 45,00 

24/09/19 TED - PAYPAL 16.400,00 

24/09/19 TED – RAISE SISTEMAS 2.774,58 

24/09/19 TED -* PAGSEGURO 541,16 

26/09/19 Rendimentos de aplicações 74,02 

TOTAL ENTRADAS 53.924,00 

 

DATA SAÍDAS VALOR – 
R$ 

19/06/19 Pagamento Fundação Cidade da Paz de Brasília - UNIPAZ (pagamento 
alimentação para o encontrinho preparatório do dia 22/06/19)  

1.500,00 

28/08/19 Camisetas – Parcela 01/02 700,00  
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29/08/19 Taxa TED 10,50 

13/09/19 Camisetas – Parcela 02/02 703,00 

14/09/19 Taxa TED 10,50 

26/09/19 Pagamento Divino Paraíso 51.000,00 

   

TOTAL SAÍDAS 53.924,00 

Projeto encerrado em 30/09/2019 

Recursos humanos envolvidos: voluntários. 
Abrangência Territorial: nacional. 
 
6) FAC/PRÊMIO CULTURA VIVA DF – EDITAL Nº11/2018 

 
A Associação Ludocriarte se inscreveu no Edital nº11/2018 do Fundo de Apoio à Cultura do DF 
para concorrer ao prêmio Cultura Viva DF, com o projeto Brinquedoteca Comunitária. 
 
Resultados alcançados: Prêmio Cultura Viva DF. 
Público atendido: - 
Recurso financeiro: 15.000,00 reais.  
Recursos humanos envolvidos: - 
Abrangência Territorial: Região Administrativa de São Sebastião/DF. 

 
 

 
Brasília, 13 de fevereiro de 2020. 

 
 

 

 


