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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANO 2021

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: 61/3339-1976 – 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.
3. TIPIFICAÇÃO:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e seus
familiares.
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4. 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.
4.1

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.

5. ESTRUTURA FÍSICA:
Espaço Sede (Brinquedoteca Comunitária e Ponto de Cultura do DF) – Imóvel 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.
6. PARCERIAS 2021:
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.

2

7. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:
ORIGEM DO
DETALHAMENTO
RECURSO
Doações recorrentes (cotas
Atividades de
associativas e
autofinaciamento
apadrinhamentos)
Doação para cestas básicas
MPDFT-Doações judiciais –
SEMA/Depósitos
MPDFT-Doações judiciais –
SEMA/Entregas
Doações avulsas PJ
Doações avulsas PF
Bazares e atividades de
autofinaciamento
Prestações de serviço
Utilização do fundo de reserva
Rendimentos de aplicações
financeiras
TOTAL
FAC/DF
Projeto: “Ponto de Cultura
Ludocriarte – Cultura da
Infância”
SEJUS/DF – CDCA/DF Projeto: “A Paz é a gente que
faz” – Infância e juventude
unidas no Manifesto pela Paz!
TOTAL RECURSOS 2021

Modalidade

VALOR – R$
36.283,50

Recursos
próprios
6.899,90
4.687,35
8.762,65
57.500,00
5.360,01
8.451,22
26.000,00
32.627,06
5.673,51
Termo de
Ajuste
nº129/2018
Termo de
Fomento
nº016/2021

192.245,20
78.778,00
[Saldo 2020]
194.411,23

432.807,37

8. 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.
9. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS/PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2021:
1. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Brinquedoteca Comunitária.
2. Projeto: “Ponto de Cultura Ludocriarte – Cultura da Infância” – Fundo de Apoio à
Cultura/FAC, Termo de Ajuste nº129/2018.
3. Projeto: “A paz é a gente que faz – Infância e juventude unidas no Manifesto pela Paz!”
– FDCA/DF – Termo de Colaboração nº016/2021.
4. Programa Missão em Foco – Itaú Social.
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.
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1) BRINQUEDOTECA COMUNITÁRIA LUDOCRIARTE (Serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos).
Apresentação geral do programa
Caracterização do território:
Segundo, Pesquisa Distrital por Amostra em Domicílios – PDAD 2018, São Sebastião - Região
Administrativa (RA) XIV do DF possui cerca de 115 mil habitantes, 51% do sexo feminino. A
população é predominantemente jovem, com idade média de 28 anos. No aspecto de raça e cor,
55,4% autodeclaram-se pardos e 11,4% autodeclaram-se pretos. O arranjo domiciliar mais
observado foi casal com 2 filhos, (20,3% dos domicílios, 19,9% casal com 1 filho e 17,5%
monoparental (feminino) e 9,1% casal com 3 filhos ou mais. A renda domiciliar predominante é de
2 a 5 salários mínimos (45,9% e 32,9% se mantém com mais de 1 a 2 salários mínimos). 28,3%
da população de 18 a 29 anos não trabalha, nem estuda. Os dados referentes a pessoas com
deficiência no que diz respeito à visão, à audição e locomoção apontam que 73,9%, 97,7% e
96,5% respectivamente, declararam “nenhuma dificuldade” e 99% reportaram não ter deficiência
mental/intelectual. De acordo com o Índice de Vulnerabilidade Social do Distrito Federal – IVS/DF
(CODEPLAN e SEDUH, 2018), a RA S. Sebastião possui alto índice de vulnerabilidade social
segundo os critérios de educação, renda/trabalho e habitação, ficando em 6° lugar dentre as RA
mais vulneráveis do DF. Somando a isso, observamos que existe um alto índice de violência entre
jovens dentro e fora das escolas. Casos de homicídios também são recorrentes, associados, em
sua maioria, ao tráfico de drogas; frequentemente noticiados pelos meios de comunicação.
Mesmo diante desse contexto, a RA é reconhecida por possuir uma comunidade ativa e atuante
no território. Possui projetos, movimentos e iniciativas comunitárias que atuam em diferentes
frentes, no âmbito social, cultural e ambiental e atende diferentes públicos e demandas. No
entanto, carece de equipamentos e estruturas adequadas que possam subsidiar e complementar
as iniciativas comunitárias e a realização de projetos socioculturais. Não possui cinemas, teatros,
centros culturais e dispõe de poucas áreas de lazer.
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.
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
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 seus 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
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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 (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, monitoramento e avaliação das atividades com os familiares (2
vezes por semestre);
 Encontros formativos (oficinas, vivencias, palestras, etc. – 4 vezes por semestre);
 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 dos povos
tradicionais), 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 – 2 vezes por
ano, no final de cada semestre).
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;
 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 e mudanças no público atendido:
A partir do trabalho desenvolvido tendo como referência os 4 pilares da educação, segundo a
UNESCO, podemos observar mudanças no desenvolvimento da autonomia e autoestima das
crianças e adolescentes, assim como o fortalecimento de potencialidades nas áreas de música,
artes plásticas, expressão corporal e teatral, produção textual e cultura digital.
As crianças por meio das atividades propostas se conectaram com suas raízes e se empoderaram
de suas características identitárias, desenvolveram o autocuidado e a partir disso aprenderam a
cuidar também do outro, respeitando as diferenças. São sujeitos com habilidades sociais de
comunicação e empatia. Observamos que a convivência e a participação nas atividades
desenvolvem habilidades e competências importantes, como a expressão, o respeito, a
autonomia, a segurança e o senso de justiça. Dentro das relações interpessoais, observamos que
à medida que as crianças interagem nos grupos, elas administram melhor os conflitos e chegam a
resoluções por meio do diálogo. O pertencimento ao território é outra característica marcante do
desenvolvimento que ao conhecer melhor o lugar onde vivem passam a atuar como agentes
transformadores do território.
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Vale ressaltar que a maioria das crianças que frequentam o projeto tem um tempo de
permanência média de 3 a 4 anos e grande parte das famílias atendidas constroem vínculos
afetivos duradouros com a Ludocriarte, integrando-se cada vez mais no movimento comunitário,
participando dos eventos e encontros promovidos pela instituição. Os resultados dos trabalhos
são sempre apresentados nos festivais artísticos culturais que acontecem ao fim de cada
semestre nos quais as crianças se sentem seguras em apresentar e mostrar trabalhos autorais
como livros, músicas, teatro e vídeos. Dentro do período de pandemia nos encontros online
tivemos relatos de pais ressaltando como faz falta os festivais culturais e isso mostra o quanto já
temos laços afetivos enraizados na comunidade.
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 fevereiro a dezembro, de segunda a quinta, 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.
Desenvolvimento do programa em 2021: atendimentos e resultados alcançados
No ano de 2021, devido à pandemia, a Ludocriarte manteve uma equipe reduzida de voluntários e
prestadores de serviço (MEI) ao longo do ano que garantiram a manutenção das atividades de
convivência e fortalecimento de vinculo para crianças e adolescentes de São Sebastião, através
de encontros e oficinas online e hibridas.
Foram atendidas de maneira continuada aproximadamente 80
crianças e adolescentes e seus familiares por meio de atividades
lúdicas, artísticas e culturais desenvolvidas na modalidade híbrida.
Além das atividades regulares promovidas pelo SCFV
(Brinquedoteca), os participantes foram beneficiados, durante os
meses de fevereiro a agosto, por oficinas de Criação e Ilustração
de Histórias, Musicalização, Fotografia e Filmagem, realizadas
através do projeto “Cultura da Infância”, financiado pelo FAC/DF e
descrito em seguida.
Foram também criados grupos de suporte emocional e rodas
terapêuticas. Ao todo, foram realizados 9 grupos de suporte
emocional com crianças e adolescentes (12 por grupo).
Foram realizados 07 encontros terapêuticos (online/presenciais)
voltados para as mães sobre o tema do autocuidado que
envolveram uma média de 6 mulheres em cada encontro.
Foi realizado 01 acompanhamento psicoterapêutico de uma
criança ao longo de 2021 pela psicóloga voluntária da instituição.
O baixo número de atendimentos foi devido ao fator pandemia
(mantivemos as atividades na forma online para crianças e
adolescentes, fato que dificultou bastante o trabalho de
acompanhamento individual).
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Em relação às famílias, foram realizadas 4 reuniões de planejamento
e avaliação online das atividades junto à equipe da instituição, com
uma participação média de 25 familiares. Os encontros também
serviram para fazer um levantamento do estado emocional das
famílias e das principais necessidades das crianças e adolescentes.
Durante todo 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.).
Foram oferecidas 180 cestas básicas para as famílias em situação de
maior vulnerabilidade.
Público atendido em 2021: 80 crianças e adolescentes de São Sebastião.
a) Origem: crianças e adolescentes em sua maioria (81%) já nasceram no Distrito Federal, os outros 19%
são do Nordeste e Norte do país. A maior parte das mães são nordestinas (55%), assim como 47% dos
pais.
b) Raça/cor: 79% das crianças e adolescentes que frequentaram o programa se declaram preta ou parda.
c) Escolaridade: 97% frequentam a rede pública de ensino da cidade e, a maioria (96%), não faz
acompanhamento psicopedagógico.
d) Condições sociais: a maioria das famílias possui um baixo poder aquisitivo (47% até 1 salário mínimo e
39% até 3 salários). 45% das crianças mora somente com a mãe. E 57% dos participantes do programa
possuem genitores separados. Cerca a metade das famílias atendidas (48%) mora em casas alugas ou
cedidas, com 4 ou 5 moradores na mesma casa (51%). A maioria das famílias (74%) não recebe benefícios
do Governo Federal.
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Recursos Humanos (profissionais envolvidos):
Cargo/função
Quantidade
Diretor
01
Coordenador pedagógico
01
Psicóloga
01
Brinquedistas/oficineiros
04
Secretária
01
Auxiliar de serviços gerais
01
Ajudantes de brinquedistas
02
OBS.: Devido à pandemia, a equipe do programa trabalhou de forma descontinuada, alternado
períodos de voluntariado com períodos de prestação de serviço (MEI).
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 2021, 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, utilização dos fundos de reserva da instituição, 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 com recursos próprios para a
execução do projeto Brinquedoteca Comunitária SCFV em 2021, incluindo todas as despesas
administrativas, foi de R$192.245,20.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) PROJETO: “PONTO DE CULTURA LUDOCRIARTE – CULTURA DA INFÂNCIA” –
FUNDO DE APOIO À CULTURA/FAC, TERMO DE AJUSTE Nº129/2018.
As oficinas retomaram no dia 01 de fevereiro de 2021 na modalidade presencial. Seguiram
normalmente durante o mês de fevereiro. Foram temporariamente suspensas a causa do Decreto
nº41.849 (de 27/02/21 a 05/03/21) e retomaram a partir do dia 05/03, com as alterações
introduzidas pelo Decreto nº41.869. No dia 15/03/21, devido ao gravar-se da situação da
pandemia no DF, decidimos suspender temporariamente as atividades presenciais, que foram
retomadas na modalidade online a partir do mês de maio e, sucessivamente de forma híbrida,
oferecendo atividades síncronas e assíncronas.
As primeiras foram realizadas por meio de videoconferências pela plataforma digital Zoom, com
encontros de uma hora de duração, para cada um dos grupos de crianças e adolescentes. As
segundas, as assíncronas, foram constituídas por todo o material produzido pelos oficineiros e
encaminhado aos participantes através dos grupos de WhatsApp e/ou entregue nas casas dos
participantes, para que cada um pudesse desenvolver a atividade durante a semana, respeitando
seu tempo e seu espaço. Este tipo de atividade contemplou: textos para leituras, vídeos, filmes,
produção de textos, construção de brinquedos, treinos musicais, atividades de desenho, etc.
A oficina de Criação e Ilustração de Histórias realizou ao todo 244 horas de atividades de maio a
julho de 2021. A oficina de Fotografia e Filmagem 94 horas e a oficina de Musicalização 78 horas.
A carga horária incluiu encontros virtuais pelo Zoom, atividades em casa (assíncrona), ensaios e
atividades presenciais na Brinquedoteca. A participação presencial de crianças e adolescentes foi
fundamental para a confecção dos produtos finais. As crianças se encontraram em pequenos
grupos com os oficineiros, respeitando todos os protocolos de segurança, para criar e ensaiar as
músicas (Banda Brincantantes), para finalizar as histórias e criar as ilustrações do livro, para
realizar as filmagens dos videoclipes, para manusear os equipamentos de fotografia e filmagem e
realizar um HQ autoral que foi impresso e distribuído no final da oficina e um documentário
publicado no Espaço Cultura da Infância no site da instituição.
Os meses de julho e agosto foram utilizados para a finalização dos produtos, os ensaios e a
preparação do evento final.
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Em relação aos produtos finais, a oficina de Histórias apresentou:
 O livro “Travessias – Contos em con(juntos)” – 3 mil cópias impressas.
 O livro “Zezé, aquele que sabe o que quer” - mil cópias impressas.
 Vídeos dos processos de criação de histórias de cada grupo.
A oficina de Musicalização capacitou um grupo de crianças e adolescentes que deu origem a
banda Brincantantes, responsável pelos seguintes produtos:
 A música “De rodinhas em rodinhas”.
 A música “Ijexá do Cerrado”.
A Oficina de Fotografia e Filmagem, contribuiu para alimentação do Espaço Cultura da Infância no
site da Ludocriarte enriquecendo-o com 02 produtos:
 O HQ “Diversão em tempos de pandemia”.
 O documentário “Memórias Brincantes”.
Enfim, foram criados, produzidos e filmados os 02 videoclipes a partir das músicas criadas pela
banda Brincantantes:
 De rodinhas em rodinhas - https://www.youtube.com/watch?v=ojnQrK4BrHI
 Ijexá do Cerrado - https://www.youtube.com/watch?v=htD-72kHgqY
Todos os produtos (livros digitais, videoclipes, documentário, etc.) estão disponíveis no site da
Ludocriarte, no Espaço Cultura da Infância:
https://ludocriarte.org/espaco-cultura-da-infancia/
Por fim, no dia 21 de agosto foi realizado o evento de encerramento do projeto na modalidade
virtual (live no Youtube), com apresentação ao vivo do Ponto de Cultura e a utilização de vídeos
gravados anteriormente com os participantes do projeto.
Inicialmente tivemos um encontro virtual via Zoom às 19h, aberto somente para os participantes
das oficinas e seus familiares. Foi um “esquenta” para a live, no qual podemos celebrar a beleza
dessa longa travessia, apesar da pandemia e de todas as dificuldades enfrentadas.
A live contou com a participação de 648 pessoas e até o presente momento tivemos mais de 755
visualizações.
Os livros foram entreguem para todos os participantes e para seus familiares. Os demais
exemplares serão distribuídos ao longo do semestre para escolas, OSCs e educador sociais e
divulgados em eventos, feiras e espaços culturais.
Resultados alcançados:
As oficinas contribuíram para o processo educativo de crianças e adolescentes, fortalecendo o
prazer de ler livros e a capacidade de escrever e organizar pensamentos e ideias em textos.
Incentivaram a formação de jovens autores, que manifestam suas ideias e visões de mundo a
partir de diferentes recursos e linguagens, tais como: escrita, desenho, expressão corporal,
música, vídeo e fotografia, adquirindo uma visão crítica em relação à cultura e sociedade na qual
vivem.
Promoveram a formação de agentes produtores e consumidores de cultura de qualidade.







87 crianças e adolescentes se inscreveram nas oficinas “Cultura da Infância”, sendo que
79 delas concluíram com êxito a capacitação nas áreas de: Criação e Ilustração de
Histórias, Musicalização, Fotografia e Filmagem.
O 2º livro digital de histórias ilustradas foi produzido e publicado no site da instituição.
3000 cópias do 1º livro produzido pelas crianças no 1º ano do projeto foram impressas.
3000 cópias do 2º livro produzido pelas crianças no 2º ano do projeto foram impressas.
02 videoclipes com músicas e imagens produzidas nas oficinas do Ponto de Cultura foram
publicados no Youtube e nos canais institucionais da Ludocriarte.
01 evento final online para a apresentação das produções culturais das crianças e
adolescentes do projeto foi realizado com êxito, contando com a participação de um
público de 648 pessoas.
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Público atendido
O projeto tinha como público alvo 80 crianças e adolescentes de São Sebastião.
Das 87 crianças e adolescentes que se rematricularam nas oficinas em janeiro de 2021, algumas
desistiram na passagem do presencial ao hibrido.
Contudo, o projeto contou com a participação de 79 crianças e adolescentes que efetivamente
conseguiram frequentar as oficinas online e chegar em agosto, participando de todo o processo de
elaboração dos produtos finais e do evento de encerramento.
Resumo financeiro
SALDO 2020 (R$)
DESPESAS 2021 (R$)
SALDO DEVOLVIDO AO CAFAC/DF

+ 78.778,00
78.533,66
244,34

SALDO (R$) em 30/09/2021
Projeto finalizado.

0,00

Recursos humanos envolvidos: prestadores de serviço (MEI); voluntários da Ludocriarte.
Abrangência Territorial: Região Administrativa de São Sebastião/DF.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Projeto: “A paz é a gente que faz – Infância e juventude unidas no Manifesto pela
Paz!” – Termo de Fomento nº016/2021/FDCA/DF.
O Termo de Fomento foi assinado em 17/11/2021 e o projeto começou formalmente suas
atividades em 04/12/2021, data de contratação da equipe de funcionários.
A equipe foi contratada em regime de CLT e ficará responsável pelas atividades do projeto ao
longo de 02 anos.
O mês de dezembro foi dedicado basicamente à formação da equipe, organização e planejamento
das atividades, aquisição de materiais e equipamentos, divulgação das oficinas e abertura das
inscrições:
- Aquisição dos materiais de consumo para as oficinas e demais atividades do projeto
(jogos e livros).
- Aquisição dos alimentos para a preparação do lanche dos participantes e das refeições
da equipe.
- Aquisição dos equipamentos para realizar um upgrade nos 10 computadores da Sala de
Informática da instituição (HD SSD 250GB; Headphones de alta definição); 02 Webcam
para gravação de lives e 05 notebooks para trabalhar com a edição de imagens.
- Organização das oficinas de capacitação.
- Contratação da prestação de serviço de designer gráfico (MEI) para a criação e
diagramação do material gráfico do projeto: logomarca, flyer, cartaz, layout da camiseta;
material de divulgação do evento de lançamento; banner/faixa.
- Reunião inicial de apresentação do projeto à comunidade.
- Divulgação das oficinas do projeto.
- Inscrição nas oficinas (preenchimento das fichas de cadastro digitais pelos pais e
responsáveis).
Público atendido: no primeiro mês do projeto não houve atendimento do público alvo.
Resumo financeiro:
RECURSOS RECEBIDOS – 1ª PARCELA
DESPESAS 2021
SALDO 2021 (R$)

194.411,23
57.025,47
137.385,76
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Recursos humanos envolvidos: uma equipe de funcionários em regime de CLT.
01 coordenador@ (pedagogo);
04 educador@s/oficineir@s;
03 monitor@s (auxiliares de brinquedistas);
01 psicólog@;
01 secretári@ (nível técnico e/ou superior);
01 auxiliar de secretaria (nível médio);
01 auxiliar de cozinha;
01 auxiliar de serviços gerais.
Abrangência Territorial: Região Administrativa de São Sebastião/DF.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) PROGRAMA MISSÃO EM FOCO – ITAÚ SOCIAL.
Em 2021, a Ludocriarte foi selecionada
para participar do programa Missão em
Foco, promovido pelo Itaú Social. O
Termo de Parceria foi assinado em
01/09/2021.
O Programa tem por objetivo
disponibilizar recursos flexíveis e
adequados às necessidades de cada
organização selecionada, além de
oportunidades
de
formação
e
instrumentos de monitoramento e
avaliação.
O Programa visa contribuir para a
sustentabilidade,
fortalecimento
e
gestão das OSCs envolvidas, visando
à qualificação de seu impacto. Os
repasse de recursos serão realizados
em janeiro de 2022.
No segundo semestre de 2021 foram
realizados alguns encontros formativos
com a assessoria do programa para a
criação da Matriz Institucional e o
Plano de Desenvolvimento Institucional
que irão orientar as ações em 2022.

Eixo

2021

Gestão socioeducativa

Adequado | Avançado

Práticas socioeducativas

Adequado | Avançado

Participação e escuta

Básico | Adequado

Equidade e inclusão

Adequado

Leitura de contexto

Básico | Adequado

Parcerias e articulação em rede
Incidência no território
Legitimidade
Comunicação
Produção de conhecimento
Planejamento estratégico
Processos operacionais
Infraestrutura

Adequado
Adequado | Avançado
Avançado
Mínimo | Básico
Básico
Básico | Adequado
Básico
Básico

Sustentabilidade financeira

Mínimo | Básico

Monitoramento e avaliação

Mínimo | Básico

Gestão da equipe
Governança
Sucessão da liderança

Básico | Adequado
Básico
Mínimo | Básico

Brasília, 01 de abril de 2022.
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