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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANO 2020 
 
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. 

 

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  
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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 2020: 

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 

 
Recursos 
próprios 

 

20.506,32 

Doação para cestas básicas 16.694,00 

Apadrinhamento Brinquedoteca 17.500,00 

Doações judiciais - SEMA 6.394,12 

Prestações de serviço 4.000,00 

Doação Fundação Itaú- Desenv. 
Institucional 

53.000,00 

Prêmio FAC/setembro 3.808,00 

Bazares e atividades de 
autofinaciamento 

3.243,00 

Rendimentos de aplicações 
financeiras 

4.676,92 

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

396.047,34 

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

Termo de 
Ajuste 

nº129/2018 

Sem recurso em 
2020 

[Saldo 2019: 
R$107.499,94] 

 
TOTAL RECURSOS RECEBIDOS EM 2020 

525.869,70 
+107.499,94 

(2019) 

 
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 PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2020: 
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1. Projeto: “Ponto de Cultura Ludocriarte – Cultura da Infância” – Fundo de Apoio à 
Cultura/FAC, Termo de Ajuste nº129/2018. 

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

 
OBS.: 

 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. 

 
1) PROJETO: “PONTO DE CULTURA LUDOCRIARTE – CULTURA DA INFÂNCIA” – FUNDO 
DE APOIO À CULTURA/FAC, TERMO DE AJUSTE Nº129/2018. 

 
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 do dia 10.05.2020.  
 
O segundo ano do projeto começou, portanto, no mês de janeiro de 2020, com a pré-produção do 
projeto: 
1.1 - Contratação e pagamento do serviço de elaboração do projeto (atualizações para a 
execução do 2º ano). 
1.2 - Contratação e pagamento do serviço de assessoria de comunicação (Proponente - 
organização dos conteúdos para a divulgação; preparação das plataformas digitais para a 
divulgação do projeto; produção de textos e imagens para a divulgação; criação do material para 
banners e flyers; preparação do material de inscrição; divulgação na cidade e nas redes sociais e 
canais institucionais). 
1.3 - Contratação e pagamento do serviço de Designer Gráfico (MEI) para a elaboração do 
material de divulgação das oficinas do Ponto de Cultura. 
1.4 - Contratação e pagamento da Gráfica para a impressão de 500 panfletos A5, 20 cartazes A3, 
6 m² de banner (1 de 1,0x2,16 + 4 de 0,80x1,20). 
1.5 – Contratação e pagamento do serviço de divulgação em carro de som das oficinas do Ponto 
de Cultura (10 horas). 
1.6 – Divulgação do material nas redes sociais e nos canais institucionais.  
 
No mês de fevereiro começou também a fase de produção: 
1.7 – Contratação do serviço de coordenação administrativa do projeto (Proponente - 
coordenação das oficinas; gestão das despesas administrativas; monitoramento, avaliação e 
divulgação dos resultados e dos produtos do projeto; relação com os participantes e seus 
familiares; serviço de secretaria).  O pagamento da 1ª parcela do serviço ainda não foi efetuado. 
1.8 - Contratação e pagamento da 1ª parcela para a realização da oficina de Criação e Ilustração 
de Histórias. 
1.9 - Contratação e pagamento da oficina de Musicalização e da condução dos ensaios da Banda 
Os Brincantantes. 
1.10 - Contratação e pagamento da 1ª parcela da oficina de Fotografia e Filmagem. 
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1.11 - Contratação e pagamento da 1ª parcela do Produtor Musical para a direção, gravação, 
mixagem e produção dos 02 clipes musicais. 
1.12 – Contratação e pagamento da 1ª parcela do Produtor audiovisual para a gravação, edição e 
produção dos 02 videoclipes.  
 
Em virtude da declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, ocasionada pelo 
novo Coronavirus (Covid-19) e respaldada pelo Decreto Distrital n° 40.520, de 14 de março de 
2020 que: “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus, e outras providências”, a Ludocriarte 
suspendeu as atividades presenciais com as crianças e adolescentes do Ponto de Cultura a partir 
do dia 16 de março de 2020 e permaneceu fechada até dezembro. O projeto será retomado a 
partir de fevereiro de 2021, dentro de um esquema hibrido e assegurando todos os protocolos de 
segurança necessários. 
 
Público atendido: 95 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos inscritos nas oficinas de 2020. 
 
RESUMO FINANCEIRO:  

CRÉDITO CONCEDIDO (R$) + 200.000,00 

DESPESAS 1º ANO (R$) - 100.000,00  

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R$) + 9.096,13 

DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2020 – 2º ANO - 30.420,00 

 
SALDO (R$) em 30/04/2020 

 
+78.676,13 

Projeto em andamento. 
 
Recursos humanos envolvidos: prestadores de serviço (MEI); voluntários da Ludocriarte. 
Ficha Técnica:  

Nome do 
Profissional/Empresa 

Função no Projeto 

 
CPF/CNPJ 

Residência 

DF 
Outros 

Estados 

1. Proponente: 
Associação Ludocriarte 
(PJ) 

Assessoria de Comunicação. 
Coordenação administrativa do 
projeto. 
Produção artístico-cultural do 
Festival de encerramento.  

07.208.982\0001-
50 

X  

2. Prestador de serviço 1:  
Ricardo Caldeira de 
Souza (MEI) 

Designer gráfico para a 
diagramação do livro/material de 
divulgação 

16.608.408/0001-
43 

X  

3. Prestador de serviço 2: 
Daniel Pitanga (MEI) 

Oficina de Musicalização e 
Gravação do clipe e produção 
musical 

23.659.823/0001- 
29 

X  

4. Prestador de serviço 3: 
Eliana Carneiro (MEI) 

Oficina de Criação e Ilustração 
de Histórias 

15767834/0001-02 X  

5. Prestador de serviço 4: 
Cristiano Silva (MEI) 

Oficina de Fotografia e 
Filmagem 
Produção do videoclipe 

15.489.548/0001-
14 

X  

 
Abrangência Territorial: Região Administrativa de São Sebastião/DF. 
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2) 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. O 
valor total do projeto, 648.900,31 (seiscentos e quarenta e oito mil e novecentos reais e trinta e um 
centavos), foi repassado em 4 parcelas: a primeira parcela no valor de R$252.852,97, paga em 
10/10/2019, a segunda parcela, no valor de R$132.015,78, paga no dia 16/01/2020, a terceira no 
valor de R$132.015,78, paga no dia 27/07/2020 e a quarta no valor de R$132.015,78, paga no dia 
11/09/2020, totalizando 648.900,31 (seiscentos e quarenta e oito mil e novecentos reais e trinta e 
um centavos). 
Assim, o projeto O Direito de Brincar desenvolveu ações e ofereceu diversas oficinas para garantir 
o direito de brincar a 110 crianças e adolescentes.  
 
As metas foram alcançadas como segue na descrição abaixo: 
 
META 1 - A aquisição dos materiais e equipamentos para desenvolvimento das ações e 
atividades do projeto. 
 
Os materiais e equipamentos foram adquiridos segundo Plano de Trabalho e foram utilizados 
diariamente nas oficinas e atividades, sobretudo o material de informática, como a ilha de edição 
de vídeo, computadores para a gestão de programas de edição de imagem, vídeo projetor e 
laptop, placa de captura de áudio, microfones de diferentes sensibilidades e respectivos 
pedestais, câmaras fotográficas, iluminadores e rebatedores foram primordiais para a execução 
da metodologia remota. Também foram instaladas câmeras 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. Segue em anexo um PDF das fotos dos bens permanentes adquiridos. 

  
META 2 - Realização de oficinas para crianças e adolescentes na modalidade presencial e virtual. 
 

A equipe em regime de CLT foi contratada seguindo o plano de trabalho inicial. Parte dela foi 
oriunda do quadro da instituição e de outros projetos e parte foi contratada após divulgação por 
meio das redes sociais do 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. 
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As oficinas foram realizadas de acordo com o planejamento amplamente discutido nas reuniões 
pedagógicas e aprimoradas nas atividades formativas oferecidas à equipe. Foram 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 participaram das rodas de aprofundamento do Tema Gerador, promovidas pelo 
Coordenador e das rodas de cuidados emocionais, conduzidas pela psicoterapeuta. Foram 
trabalhados como tema gerador: A identidade e os Direitos das crianças de acordo com o ECA.   
 
No contexto de pandemia, as oficinas foram readaptadas para o formato virtual. Os encontros 
aconteceram por meio da plataforma Zoom. Assim, os grupos mantiveram uma grade semanal 
fixa de encontros virtuais, onde puderam interagir com os conteúdos propostos em cada oficina. 
Os grupos de whatsapp foram amplamente usados para manter um contato diário com as 
crianças, adolescentes e seus familiares. Uma série de empecilhos e desafios se apresentaram, 
afinal, nem todas as crianças tinham acesso à internet, aparelhos tecnológicos ou privacidade em 
casa, além de ter que dividir o tempo de uso do aparelho com outros irmãos. Observamos 
também que a falta de uma rotina fez com que algumas crianças não conseguissem acordar para 
participar da atividade, pois ficavam até tarde da noite navegando na internet. Dessa forma, 
obtivemos uma baixa na participação das crianças, o que poderá ser verificado nas listas de 
presenças dos encontros que segue anexo, abarcando uma média de 70% de participação 
frequente. 
 
META 3 - Dar suporte estrutural e emocional às famílias em decorrência da pandemia do COVID-
19, prestando a assistência necessária e possível, orientações e informações e realização de 
acompanhamento psicoterapêutico. 
 
Durante o período de pandemia a instituição garantiu apoio para as famílias participantes. O grupo 
de whatsapp das famílias foi amplamente utilizado para prestar as principais informações sobre a 
pandemia (prevenção, cuidados, dados, situação no DF etc.). O grupo também foi utilizado para 
compartilhamento de dicas sobre como lidar com as crianças e adolescentes em casa nesse 
contexto (sobre o que brincar, como lidar com a saúde mental, como conversar com as crianças 
sobre a doença e perdas etc.). A instituição manteve ativa também, campanha de arrecadação de 
cestas básicas, distribuindo ao total 172 cestas para as famílias em situação de maior 
vulnerabilidade nesse contexto. Afinal, identificamos que muitas famílias sofreram com demissão 
como consequência da pandemia, onde 46% relataram o fato, como mostra o gráfico: 
 

 
 
O acompanhamento psicoterapêutico foi realizado pela Psicóloga Luiza Alencastro que ficou 
durante todo o projeto responsável por atender as crianças, adolescentes e seus familiares, tanto 
em grupo, quanto individualmente. Tal atuação aconteceu por meio da promoção de formações 
voltadas para a equipe, rodas terapêuticas e sessões individuais (que se deram no contexto 
anterior à pandemia) e por encontros semanais pela plataforma Zoom para os grupos de crianças 
e adolescentes, familiares (tanto em grupo, quanto individual) e equipe. Os encontros formativos 
tiveram por finalidade orientar sobre casos específicos à equipe de educadores/as e junto ao 
coordenador pedagógico e educadoras, a fim de aprimorar as ações de educação emocional para 
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as crianças e adolescentes e contribuir para a formação continuada de educadoras, auxiliares, 
estagiários e oficineiros. A Psicóloga esteve presente duas vezes por semana na instituição de 
acordo com cronograma abaixo e cumpriu um total de 50 horas de serviço no período antes da 
pandemia e 130 horas no período pós pandemia que iniciou a partir do dia 01 de junho, por meio 
de atendimento virtual, dedicando uma média de aproximadamente 6 horas semanais.  
 

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  

 
Segundo relatório da psicóloga “O grupo se estabeleceu como um lugar de cuidado entre nós e 
permitiu uma quebra na rotina de isolamento e solidão vivida pandemia. Além disso, dentro de 
uma perspectiva de cuidado integral das crianças e dos adolescentes, cuidar de suas famílias 
também é cuidar deles e vice-versa."  
 
META 4 - Divulgação das ações do projeto. 
 

O projeto divulgou e promoveu 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 ajudaram a divulgar a parceria, pois 
tem estampada a logomarca do CDCA/DF. Diariamente também foram publicadas no Facebook e 
Instagram as realizações do projeto O direito de brincar que possibilitaram divulgar a cultura do 
brincar, os direitos das crianças e a importância da parceria que foi firmada para a fruição de tudo 
isso. Para a realização das oficinas com os adolescentes foi produzido flyer digital que foi 
amplamente divulgado em grupos de whatsapp, site das Escolas de Ensino Médio da cidade e 
afixado na porta de entrada da Brinquedoteca. Os banners e folder previstos para o projeto foram 
todos confeccionados e impressos e contribuíram para a divulgação da parceria, sobretudo nas 
plataformas digitais (segue anexo as artes). Também foi produzido um vídeo institucional 
apresentando o trabalho desenvolvido ao longo do projeto, publicado no canal da instituição no 
YouTube e amplamente divulgado nas redes sociais. 
Link do vídeo publicado: https://youtu.be/6UQFXTNoYYU 
 
BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA: 
 

A fim de compreender melhor o desenvolvimento das crianças ao longo do projeto, buscamos 
responder a seguinte pergunta: Até que ponto garantir o direto de brincar contribui para o 
processo de desenvolvimento relacional, emocional e criativo dos usuários das Brinquedoteca 
Comunitária e Ponto de Cultura Ludocriarte? Entretanto fomos surpreendidos por uma pandemia, 
o que nos fez mudar a questão para: como garantir o direito de brincar em tempos de pandemia. 
 
Havíamos iniciado o projeto com a aplicação de um questionário direcionado aos familiares que 
chamamos de marco zero do projeto, onde buscamos medir os seguintes pontos: autonomia, 
capacidade de resolução de conflito, cuidado consigo, com o espaço e com o outro, considerando 
três dimensões do desenvolvimento: a relacional, emocional e criativa.  
 
Dessa forma, conseguimos identificar que o projeto impactou direta e positivamente na vida das 
crianças e adolescentes participantes que se encontraram semanalmente na brinquedoteca e 
puderam vivenciar, conviver, brincar e viver a cultura da infância. Foi garantida a esses jovens a 
oportunidade de vivenciar um processo intenso de convite à qualificação e à transformação. No 
decorrer desse processo fomos surpreendidos com a pandemia e tivemos que ressignificar a 
abordagem e continuar garantindo experiências estimulantes e fortalecedoras de vínculo. Com 
aplicação do novo plano de trabalho observamos que a continuação das atividades foi essencial 
para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, onde criamos um espaço para manter o 
contato em tempos de isolamento social. Afinal, as capacidades de expressão e de interação 
puderam ser estimuladas ao longo desse período, por meio dos encontros virtuais e o contato 
frequente nas redes sociais que levaram em seu bojo reflexões sobre identidade, respeito às 

https://youtu.be/6UQFXTNoYYU
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diferenças e as diferentes manifestações individuais e culturais. O projeto o Direito de Brincar 
proporcionou o fortalecimento da identidade, da autoestima, dos vínculos comunitários e do 
pertencimento cultural das crianças e adolescentes participantes nas diferentes fases desse 
período (antes e durante a pandemia) e ajudou as crianças e adolescentes a enfrentarem 
desafios práticos, subjetivos e emocionais presentes ao longo de todo o processo de 
transformação.  
 
O projeto atuou também na formação dos profissionais envolvidos, que passaram por um 
processo de formação de brinquedistas. Quatro jovens estagiários foram impactados diretamente 
por essa ação, pois finalizaram o projeto qualificados para atuarem no mercado de trabalho nessa 
área.  
 
Portanto, podemos afirmar que ao longo do projeto, a Ludocriarte se consolidou como um espaço 
de referência de adaptação para a convivência humana, comunitária e social, com vistas ao 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade, respeito mútuo, promoção da 
cidadania, discussão de temas ligados aos valores e direitos das crianças e adolescentes. 
 
O vídeo representa muito bem todas as atividades desenvolvidas pelo projeto de forma online e 
permite que o espectador tenha uma ideia bem clara da importância e do impacto que o projeto 
teve na vida das crianças ao longo da pandemia. 
Para assistir o vídeo “O Direito de Brincar”, acesse o link do Youtube: 
 https://youtu.be/6UQFXTNoYYU 
 
PÚBLICO ATENDIDO: 

 
Foram beneficiadas diretamente pela parceria: 110 crianças e adolescentes, sendo 90 crianças e 
20 adolescentes e 4 estagiários que receberam auxílio financeiro e formação. E, indiretamente, o 
projeto atingiu cerca de 200 pessoas que são os familiares das crianças e adolescentes. 
 
GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO: 
 
No início do projeto aplicamos questionários com os familiares das crianças e adolescentes 
participantes para identificar as expectativas em relação ao projeto e as dificuldades que os pais 
e mães encontram ao lidar com os conflitos e frustações em casa, sobre a autonomia das 
crianças, como elas cuidam do ambiente em casa e da própria higiene. A partir da resposta dos 
questionários e dos relatos feitos por pais e mães nas reuniões com as famílias, identificamos 
que, participar da Brinquedoteca, tem contribuído para o desenvolvimento das crianças em cada 
um desses pontos.  
 
Para identificarmos o grau de satisfação do público alvo, foram realizadas diariamente rodas 
avaliativas ao final das atividades, onde cada participante tinha a oportunidade de dizer sobre 
como estava sendo participar do projeto. A fim de medir a satisfação das crianças e adolescentes 
ao final de cada oficina, criamos uma metodologia para aferir e mensurar esses dados, onde 
identificamos que a 93% dos participantes avaliavam de maneira positiva as atividades.  
No período de pandemia, passamos a aplicar questionários ao final de cada atividade, e a média 
de satisfação manteve-se entre bom e ótimo durante todo o período. Ao final foi realizada uma 
pesquisa de satisfação onde identificamos que 83,9% avaliam que o projeto assegurou o direito 
de brincar.  
 

https://youtu.be/6UQFXTNoYYU
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Entretanto houve uma dificuldade significativa para adaptar-se ao novo modelo virtual, pois mais 
da metade (58,7%) relataram que conseguiram adaptar-se apenas parcialmente, sendo os 
encontros virtuais o melhor canal para interação. 
 

 

 
O questionário buscou avaliar também quanto o nível de participação de cada criança e 
adolescente matriculado, o quanto os encontros contribuíram para a manutenção dos vínculos, se 
houve melhora quanto a comunicação e a convivência em casa. Quanto as oficinas, observamos 
que houve um grau elevado de satisfação em cada uma das modalidades ofertadas, como é 
possível observar no gráfico abaixo:  
 

 
 
Quanto às atividades propostas pelas educadoras e oficineiros obtivemos um resultado bastante 
favorável, onde quase 100% das crianças e adolescentes participantes consideraram bom e 
ótimo, bem como quase a totalidade bastante satisfeito com as atividades desenvolvidas, como 
pode ser analisado nos gráficos abaixo.  



 

10 
 

 

 
A satisfação também foi mensurada a partir do questionamento sobre o sentimento com o fim do 
projeto, onde 66,1% sentem com vontade de que as atividades voltem logo. Também verificamos 
o que mais as crianças e adolescentes participantes sentirão falta com o término do projeto e 
constatamos, assim, que os encontros virtuais pelo zoom foram efetivos e produtivos, pois 77,8% 
sentirão mais falta desses encontros. 
 

 

 
 
RESUMO FINANCEIRO:  

CRÉDITO CONCEDIDO GDF/SEJUS – 2019 (R$)  + 252.852,97  

CRÉDITO CONCEDIDO GDF/SEJUS – 2020 (R$) + 396.047,34 

DESPESAS 2019 (R$) - 205.819,69 

DESPESAS 2020 (R$) - 417.137,86 

RENDIMENTOS das APLICAÇÕES (R$) + 478,11 

DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PARA O FDCA - 26.420,87 

 
SALDO (R$) 2020 

0,00  

*Projeto finalizado 
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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. 
 
 

 
Brasília, 13 de fevereiro de 2021. 

 
 

 

 


