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1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

 

O Centro de Educação de Infância Canarinho (CEI) surgiu por uma 

necessidade da comunidade no dia 08 de outubro de 1982, após uma reunião feita 

pelo Conselho Comunitário presidida pelo Senhor Valmir Scheidt e com a participação 

da diretoria do Conselho Comunitário e demais associados. Nesta reunião concluíram 

que a comunidade precisava de um Jardim de Infância para que as mães pudessem 

ajudar na situação financeira da família trabalhando fora do lar e assim terem um lugar 

adequado e seguro para deixarem seus filhos. O nome Jardim de Infância Canarinho, 

como era chamado na época, funcionava em uma sala da Escola Maria Clementina 

de Souza Lopes, escola esta do estado, com crianças de 3 a 6 anos de idade atingindo 

um número de 40 crianças. Este número foi aumentando com o passar do tempo. De 

início, tínhamos só o terreno, e após 9 anos, conseguimos a sede própria que foi 

inaugurada no dia 10 de agosto de 1991. 

Atualmente a instituição chama-se Centro de Educação Infantil Canarinho e 

localiza-se à Rua: David José dos Santos, n° 90, no bairro de São Sebastião, no 

município de Palhoça/SC, em sua sede própria, contando com 12 funcionários, 

contendo 03 salas de aula, atendendo 130 crianças, na faixa etária de 4 a 5 anos e 

11 meses de idade, divididos em dois períodos, matutino e vespertino. 

O CEI Canarinho tem por finalidade promover o desenvolvimento integral da 

criança, complementando a ação da família e da comunidade, oferecendo um espaço 

onde possam vivenciar momentos prazerosos na construção do processo de ensino 

– aprendizagem de forma interdisciplinar em seus diferentes aspectos (cognitivos e 

linguísticos, social e psicomotor), considerando sua fase evolutiva. Trata-se de uma 

instituição sem fins lucrativos que conta com uma subvenção da prefeitura municipal 

e de doações de parceiros, dos pais para tornar esse trabalho possível. 

 

1.1 Ações anteriores 

 

O Centro de Educação de Infância Canarinho (CEI) já participou de alguns 

projetos e obteve alguns resultados positivos através de alguns deles, sendo eles: 

 

● Participou do Projeto Natal Luz do bairro; 



● O único tipo de apoio(financeiro) que recebe é do comércio local, apoio este 

com doações variadas para os eventos feitos pela CEI para arrecadar 

recursos financeiros; 

● Risoto solidário, evento realizado no dia 25/09/2020 junto com a associação 

do bairro para arrecadar recursos para o CEI. 

 

HISTÓRICO RECEBIMENTO PAGAMENTO 

   

Feira  R$ 25,00 

Mercado Cleston  R$ 437,47 

Fort Atacadista  R$ 174,99 

Frangos Morgana  R$ 326,37 

Mercado das Embalagens  R$ 261,13 

   

TOTAL  R$ 1.224,96 

   

Convites vendidos = 298 R$ 2.980,00  

Contribuição R$ 36,00  

Doação vale Mercado Cleston R$ 200,00  

   

TOTAL R$ 3.216,00  

   

TOTAL EM CAIXA R$ 1.991,00  

 

 

A instituição tem por hábito praticar eventos como o risoto para arrecadar valores 

para a mesma, valores estes utilizados para serviços necessários, esses eventos são 

custeados por eles e também com a ajuda de doações de dinheiro e/ou produtos. 

 

2 JUSTIFICATIVA 



 

A carência financeira de muitas famílias, o aumento de muitas crianças 

necessitando de amparo fez com que fosse criado um centro de educação infantil 

mantido exclusivamente pelo poder público, tal necessidade mostrou-se visivelmente 

necessário no bairro a isso explica-se a existência do Centro de Educação Infantil 

Canarinho, que é primordial para o desenvolvimento da educação infantil no bairro de 

São Sebastião. 

A creche precisa existir não só pelo direito da criança e dos pais, mas 

principalmente pela necessidade que os pais têm de deixarem seus filhos em um 

ambiente seguro e cômodo, haja vista que muitos deles necessitam desses serviços 

para que possam trabalhar. Afinal, por meio da educação, as crianças aprendem a 

enxergar e interagir com as pessoas de forma mais crítica e ativa, aprendem a 

convivência em sociedade, respeitam os amigos e ainda exploram habilidades que os 

ajudam a ter um futuro melhor. 

As atividades propostas estão de acordo com o Estatuto da Entidade, de acordo 

com a Secretaria da Educação, bem como é um direito estabelecido no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), na qual a criança e o adolescente, além do direito à 

educação, têm direito à proteção, à vida e a saúde digna. 

 

3 OBJETIVOS 

 

 Para execução do presente projeto foram delimitados objetivos de acordo com 

as necessidades da organização. 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a instituição visando futura captação de recursos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Captar recursos para suprir as necessidades de melhorias do Centro de 

Educação Infantil Canarinho; 

- Entregar o projeto juntamente com o cronograma de ações. 

4 PÚBLICO ALVO 



 

O projeto CooperAção tem como público alvo as crianças de 4 a 5 anos de 

idade, que são as frequentadoras da instituição Centro de Educação Infantil 

Canarinho. 

 

5 METODOLOGIA 

 

 O presente projeto utilizou metodologias específicas que facilitasse o 

entendimento do leitor. 

A estruturação seguiu da seguinte forma: primeiramente foi apresentado o 

histórico da instituição, para que seja feito a ambientação com a organização, após, 

foi exposto a justificativa e objetivos a qual demonstra os motivos para elaboração do 

projeto, em seguida exibido o público alvo, equipes e parcerias pertencentes ao 

desenvolvimento do mesmo, metas mensuráveis para que fosse dispensado tempo 

em prol dos objetivos a serem alcançados, cronograma para organizar as ações e 

responsabilidades da equipe, orçamento financeiro para prever e controlar o fluxo de 

caixa das arrecadações e investimentos realizados e por fim a avaliação do projeto 

em si, a qual terá o intuito de avaliar as ações planejadas e seus resultados. 

Desenvolveu-se também o diagnóstico da organização e utilizou-se da 

pesquisa descritiva, a qual tem como finalidade observar, registrar e analisar os 

fenômenos, sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos e que aqui aparece de 

forma documental após ter sido realizado o estudo de campo e levantamento de 

dados. 

5.1 Informações complementares 

O CEI Canarinho, localizado no bairro São Sebastião, atende as crianças do 

bairro. Em exceção, algumas crianças que não conseguiram disponibilidade pelos CEI 

dos  bairros que elas residem. 

Atualmente o centro de educação infantil Canarinho atende 130 crianças de 04 

a 05 anos de idade, 65 crianças pela manhã e 65 a tarde. O processo de 

cadastramento é feito todo pelo site da prefeitura, como solicitação de vaga, 

disponibilidade de um CEI mais próximo da sua residência e até a lista de espera. 

Fomos informados que não existe uma forma de critério para a lista de crianças em 



espera, como renda financeira limite por família e/ou a faixa de pobreza da mesma. 

Essas crianças ficam no CEI em dois turnos, pela manhã ou à tarde, das 08h às 12h 

e das 13h às 18h. 

As crianças não são alfabetizadas pelo centro de educação infantil - CEI 

Canarinho, elas fazem um desenvolvimento pedagógico, coordenação motora, 

utilizando a criatividade no incremento de trabalhinhos infantis utilizando material 

escolar como corte e cola, apliques e etc. Também desenvolvem o convívio estando 

em conexão com as outras crianças ali presentes, assim desenvolvem o respeito e a 

educação. 

Todas as crianças já cadastradas são encaminhadas para as escolas do ensino 

fundamental depois que elas finalizam seu período de permanência no CEI Canarinho. 

Se algum pai não fizer a matrícula do ensino fundamental o conselho tutelar é 

acionado para saber onde essa criança está inserida. Não é recorrente, mas o CEI 

Canarinho também atende muitas crianças que vem com restrições que o próprio 

conselho tutelar exige.   

Os dados de crianças fora de algum Centro Educação Infantil não é divulgado, pois, 

essas informações quem compila é a prefeitura da cidade de Palhoça. 

O CEI Canarinho dispõe hoje de 12 funcionários, sendo: 2 funcionárias da 

limpeza; 2 funcionárias da cozinha; 6 professores, (dois) deles têm o magistério sem 

ensino superior completo e (quatro) deles têm formação acadêmica; 1 coordenadora 

e 1 auxiliar administrativa . Nenhum professor pode atuar fora dessas normalidade de 

ter o magistério ou formação pedagógica. Outros dados de alfabetização da instituição 

não têm conhecimento estatístico. O diferencial do CEI é que quando uma criança já 

tem um nível mais avançado, os professores colocam atenção para o desenvolvimento 

dela nas atividades com mais cuidado e, para aquelas crianças que necessitam de 

um acompanhamento especial, elas são direcionadas para as escolas onde a 

prefeitura  disponibiliza  professores habilitados para tal. 

A cada três anos é feita a troca do conselho do CEI, é realizada uma chapa 

pelo próprio conselho comunitário do bairro, com isso, consegue-se entender para 

atender as necessidades existentes. 



Outro ponto importante é a alimentação das crianças dentro do CEI, todos os 

alimentos que são consumidos já são previamente monitorados com as  nutricionistas 

disponibilizadas pelo município e, assim atendendo as demandas especiais como 

crianças intolerantes a lactose e celíacas. 

Algumas informações dentro de um conselho comunitário no bairro ficam por 

conta da prefeitura ou os órgãos responsáveis como citamos acima, mas a localização 

é de fácil acesso, sua sede tem uma infra estrutura pública dentro das normalidades. 

A água que o CEI dispõe é encanada, tem esgoto, a coleta de lixo é feita pela 

prefeitura. O que espanta é a falta de coleta de lixo seletiva, infelizmente o próprio 

município não faz, como também o próprio CEI não ter um projeto ou trabalho com 

recicláveis e /ou orgânicos como fonte de consciência para as crianças. Entretanto, 

poderia utilizar esses tipos de projetos com o objetivo principal de conscientização 

para as crianças que frequentam a instituição. 

A região do bairro São Sebastião não dispõe de nenhum posto de segurança 

pública para dar maior proteção para a sociedade inserida. 

 

5.2 Edital 

 

No início do semestre recebemos a missão de cadastrar a escola CEI 

Canarinho em todos os editais pertinentes, a fim de valorizar a instituição e agregar 

valor a mesma, devido aos novos tempos dos quais estamos vivendo por conta da 

pandemia, muitos editais foram cancelados ou prorrogadas as datas para as devidas 

participações. Ao procurar um site distinto a acadêmica Valeska Camilo Gomes 

descobriu o incrível projeto Aprendizagem Solidária e indicou para a turma. 

O projeto Aprendizagem Solidária surgiu da organização CENPEC – Centro de 

Estudos e Pesquisas em Educação Cultura e Ação Comunitária que é uma 

organização de sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo o 

desenvolvimento de projetos, pesquisas e metodologias voltados à melhoria da 

qualidade da educação pública e a incidência no debate público. O CENPEC atua em 

parceria com escolas, espaços educativos de caráter público e iniciativas destinadas 

ao enfrentamento das desigualdades e desenvolve ações que contribuem para o 



desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, formação de 

profissionais de educação, ampliação e diversificação do letramento e fortalecimento 

da gestão educacional e escolar. Fundado em 1987, o CENPEC atua há mais de 30 

anos na defesa da educação de qualidade. Ao longo de todo esse tempo, tem 

desenvolvido e disseminado tecnologias educacionais inovadoras, assessorado 

políticas públicas, implementado programas e projetos educacionais e produzido 

pesquisas sobre educação reconhecidas nacional e internacionalmente. Esses 

projetos reconhecem e premiam iniciativas, profissionais e estudantes em nível 

municipal, estadual e nacional; contribuem para o desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas à infância e juventude; avaliam, realizam formação e prestam 

consultoria a agentes públicos e privados que atuam na área da educação; e 

estimulam o estabelecimento de parcerias em diferentes territórios. 

Assim, a acadêmica Thays Oliveira Faleiro com o auxílio da professora Joice 

Lílian Rodrigues, enviou a inscrição para o projeto prêmio aprendizagem solidária, no 

dia cinco de outubro deste ano conforme as regras do edital e, para nossa total 

surpresa no dia doze de novembro conseguimos nos classificar dentre as 333 

instituições cadastradas e, dessa classificação passamos para a próxima, ficamos em 

33º lugar das instituições em destaque, assim passamos para a segunda etapa do 

projeto. 

● O prêmio oferecido para as instituições finalistas foram: 

Categoria 1: Instituições de Ensino Superior 

Quem pode se inscrever: Instituições de Ensino Superior públicas ou privadas, 

que desenvolvam atualmente ou que tenham desenvolvido projetos/experiências de 

aprendizagem solidária. 

Premiação: 

● 1º lugar – R$ 15 mil + participação no Seminário Internacional de Aprendizagem 

Solidária 2021, em Buenos Aires; 

● 2º lugar – R$ 7 mil + curso a distância; 

● 3º lugar – R$ 5 mil + curso a distância. 



Categoria 2: Instituições de Educação Básica I 

Quem pode se inscrever: Instituições públicas ou privadas de Educação Infantil 

ou Ensino Fundamental – Anos Iniciais, que desenvolvam atualmente ou que tenham 

desenvolvido projetos/experiências de aprendizagem solidária. 

Premiação: 

● 1º lugar – R$ 15 mil + participação no Seminário Internacional de Aprendizagem 

Solidária 2021, em Buenos Aires; 

● 2º lugar – R$ 7 mil + curso à distância; 

● 3º lugar – R$ 5 mil + curso à distância. 

Categoria 3: Instituições de Educação Básica II 

Quem pode se inscrever: Instituições públicas ou privadas de Ensino 

Fundamental – Anos Finais ou de Ensino Médio, que desenvolvam atualmente ou que 

tenham desenvolvido projetos/experiências de aprendizagem solidária. 

Premiação: 

● 1º lugar – R$ 15 mil + participação no Seminário Internacional de Aprendizagem 

Solidária 2021, em Buenos Aires; 

● 2º lugar – R$ 7 mil + curso à distância. 

● 3º lugar – R$ 5 mil + curso à distância. 

Categoria 4: Organizações sem fins lucrativos 

Quem pode se inscrever: Organizações da sociedade civil (OSCs) sem fins 

lucrativos formalmente constituídas, que desenvolvam atualmente ou que tenham 

desenvolvido projetos/experiências de aprendizagem solidária. 

Premiação: 



● 1º lugar – R$ 15 mil + participação no Seminário Internacional de Aprendizagem 

Solidária 2021, em Buenos Aires; 

● 2º lugar – R$ 7 mil + curso à distância; 

● 3º lugar - R$ 5 mil + curso à distância. 

       Infelizmente  não fomos adiante na participação do processo do edital, pois não 

conseguimos entregar todas as documentações necessárias e obrigatórias, 

documentações estas solicitadas para a instituição, referente à instituição e plano de 

ensino, entretanto, apesar disso, ficamos felizes por conseguirmos ir longe mesmo 

assim. 

 

6 EQUIPE E PARCERIAS 

 

Fez parte do projeto doações de mão de obra, doações financeiras, doações 

de produtos, investimento de esforços pessoais e intelectuais, as seguintes pessoas:  

 

● Graduandos do curso de Administração, 7ª fase, Matutino, 2020/2, da 

Faculdade Municipal de Palhoça.  

 

Listagem: Anderson Pereira Wagner, Beatriz da Silva, Bruna Cardoso de 

Oliveira, Diogo Sell Rachadel, Evelly Lustosa Machado, Evellyn Cristina da Silva, Eliel 

Junior da Cruz, Gabriela Valdete Martins, Israel Heiderscheidt da Silva, Johnatan 

Mario Virgilio, João Pedro Pereira, Jullya Machado Borba, Ketryn  Francisca da 

Silveira, Lucas Anversa Lopes, Margareth Carolina Heerdt, Patrícia Teodoro, Rafaela 

Nathalia da Silva, Thays Oliveira Faleiro, Valeska Camilo Gomes, e Victor Fernandes.   

. 

- Professora orientadora de conteúdo e metodologia: Joici Lilian Rodrigues, 

Mestre. 

 - Parceiros que contribuíram com recursos financeiros, materiais ou de mão de 

obra, conforme lista abaixo: 

 



 

○  Academia - Power Gym - (Doação das lâmpadas);  

○  Diego - Pintor - (Mão de obra e a compra de ferramentas para a 

realização da pintura); 

○  Forma Formas - Academia - (Dinheiro); 

○  Hortifruti - São Sebastião - (Dinheiro); 

○  Manerich Tour - Viagens e Turismo - (Kit para a rifa: cafeteira, mixer e 

sanduicheira); 

○  Paulo Cesar Martins - (Doação da areia); 

○  Rockfeller - (Doações das cadeiras usadas); 

○  Shop Utill - São Sebastião - (Dinheiro); 

○  Tintas Revestir - Qualidade que o tempo comprova - (Doação da tinta); 

 

 

○  Doador anônimo - (Fogão); 

○  Doador anônimo - (Kit - refeição); 

○  Doador anônimo - (Microondas). 

 

 

7 METAS 

 

 Para atingir os objetivos do presente projeto foram estipuladas metas 

mensuráveis e com data de realização as quais são listadas abaixo: 

 

● Realizar a pintura do refeitório até o dia 27 de novembro de 2020. 

● Realizar a entrega das mesas até dia 27 de novembro de 2020  

● Realizar a troca das lâmpadas até o dia 27 de novembro de 2020. 

● Realizar a retirada das mesas, fogão e microondas antigos até o dia 27 de 

novembro de 2020; 

● Realizar a entrega das doações: fogão, kit de refeição e o microondas até o dia 

27 de novembro de 2020; 

● Realizar a entrega da areia e o carregamento até o dia 27 de novembro de 

2020. 

 



 

8 CRONOGRAMA 

 

O cronograma elaborado contempla desde as primeiras ações para estruturar 

o projeto até as ações mais complexas, como a organização da entrega das doações 

e a divisão de responsabilidades. 

Em uma planilha específica o cronograma está sendo alterado com a 

informação de status de cada ação. 

 

Item O que? Por que? Como? Quem? Quando? 

1 
(CEI) 

CANARINO 

A instituição 

nunca recebeu 

nenhum 

auxílio de 

alunos e/ou 

instituição 

municipal com 

ações 

voluntárias.   

Com rifa feita pelos 

alunos da faculdade, 

através da doação de 

produtos feita pela 

empresa Manerich 

Tour. 

Todos os 

alunos da 

sétima fase 

de 

administraçã

o do período 

matutino. 

14/08/2020 

1.1  Instituição 

Conhecer a 

instituição 

para poder 

apresentar aos 

demais da 

turma 

Fazer visita no local. 

Anderson, 

Margareth e 

Valeska  

18/08/2020 

1.2 
Verificar o 

local 

Para que 

todos estejam 

cientes da 

instituição 

Bater fotos, verificar 

estrutura, fazer 

entrevista com a 

coordenadora do CEI. 

Anderson, 

Margareth e 

Valeska. 

18/08/2020 



1.3 

Listar as 

necessidade

s do CEI 

Para que 

todos estejam 

cientes das 

necessidades 

da instituição 

Apresentar as 

necessidades para 

todos os alunos 

presentes em aula 

pelo Meet.  

Todos 21/08/2020 

2 Edital 

Definido o 

aluno que 

ficará 

responsável 

pela 

procura/anális

e de editais 

que envolvem 

projetos de 

captação de 

recursos. 

Verificar 

periodicamente sites 

de organizações que 

possuem este tipo de 

programa. 

Thays  
Semanalm

ente. 

2.1 Marketing 

Definir a logo 

do projeto 

para iniciar a 

divulgação 

Elaborar logo, nome e 

cores do projeto. 

Evelly, 

Diogo, 

Lucas, 

Patricia, 

Vitor. 

21/08/2020 

2.2 
Definir 

hashtag 

Para divulgar 

nas redes 

sociais e fazer 

com que todos 

os 

participantes 

ajudem na 

divulgação 

Criando hashtag e 

incentivando o uso 

nas ações 

relacionadas ao 

projeto. 

Evelly, 

Diogo, 

Lucas, 

Patricia, 

Vitor 

21/08/2020 



2.3  Orientações 

Repassando 

as 

informações 

da instituição. 

Definidas as 

prioridades: refeitório, 

troca das mesas, 

louça (caneca, pratos 

e talheres), pintura do 

refeitório. Todos 

21/8/2020 

2.4 Orientações 

Foi definida a 

forma de 

arrecadação 

de dinheiro. 

Será rifa; o valor por 

aluno é de R$100,00 

se o aluno não vender 

os bilhetes o mesmo 

arcará com o valor. 
Todos 

28/8/2020 

3 
Vakinha 

Online e Rifa 

Criar vakinha 

e rifa para 

despesas com 

o projeto. 

Elaboração da  rifa e 

da Vakinha. Bruna e 

Valeska 

28/08/2020 

3.1 

Elaborar 

formulário de 

arrecadação 

Controle de 

rifas 

elaboradas. 

Tabela com nomes e 

telefones dos alunos 

que foram enviadas 

as rifas. 

Bruna 28/8/2020 

3.2 
Distribuir as 

rifas 

Cada aluno 

receberá uma 

folha com 20 

números, 

custando R$ 

5,00 o bilhete 

Distribuir para os 

alunos. 
Bruna 04/9/2020 

3.3 
Entrega de 

valores 

Controle dos 

recursos 

Depositar o valor da 

rifa até 06/10/2020. 

Todos os 

alunos 
04/09/2020 

3.4 Sorteio 

Realizar  o 

sorteio e 

apresentar o 

ganhador da 

rifa 

Realizando sorteio 

em sala de aula. 

Todos os 

alunos 
09/10/2020 



4 Parceiros 

Para arrecadar 

recursos 

financeiros 

e/ou materiais 

Listar possíveis 

parceiros para 

contribuir com 

recursos financeiros 

e/ou materiais. 

Anderson, 

Beatriz, 

Ketryn, 

Thays e 

Valeska. 

16/10/2020 

4.1 

Definir 

responsáveis 

por cada 

parceiros 

Determinar o 

responsável 

por fazer e 

manter contato 

com o parceiro 

Criar um vínculo com 

o possível parceiro e 

apresentar as 

necessidades. 

Todos os 

alunos que 

estão 

envolvidos e 

interessados 

16/10/2020 

4.2 

Fazer 

contato com 

os parceiros 

Aproximar-se 

do possível 

parceiro e 

apresentar o 

projeto,assim, 

apresenta-se 

as 

necessidades 

da instituição 

Contato pessoal e 

negociação. 

Todos os 

alunos que 

estão 

envolvidos e 

interessados 

23/10/2020 

5 Ações 

Identificar as 

ações que 

poderão fazer 

parte do 

projeto. 

Elaborar ações com 

base na situação 

atual da instituição. 

Todos 23/10/2020 

5.1 Listar ações 

Facilitar o foco 

daquilo que 

será feito 

Listar possíveis ações 

que podemos 

desenvolver durante o 

projeto. 

Todos 30/10/2020 

5.2 
Verificar 

ações 
Ações 

Debatido em aula 

pelo Meet alguns 

assuntos pendentes. 

Todos que 

estavam 

presentes 

na aula. 

30/10/2020 



5.3 
Descrever o 

projeto 

Cumprir o 

calendário 

acadêmico e 

iniciar o 

planejamento 

do projeto 

escrito 

Reunir todas as 

informações e 

descrever no projeto. 

Eliel e 

Margareth 
30/10/2020 

5.4 
Entrega do 

prêmio 

Cumprir com o 

prometido pela 

rifa 

O vendedor do bilhete 

premiado irá entregar 

o prêmio. 

Patricia  06/11/2020 

5.5 
Definir 

parceiros 

Verificar os 

possíveis 

parceiros que 

poderão 

contribuir com 

mão de obra e 

doações. 

Ver com os demais as 

indicações de 

parceiros e seus 

contatos. 

Todos 06/11/2020 

6 
Definir local 

e data 

Verificar os 

possíveis 

locais e data 

para a 

conclusão do 

projeto 

Seguir calendário 

acadêmico e entregar 

tudo o que foi 

conquistado. 

Todos 06/11/2020 

6.1 Instituição Ida no CEI Obter informações. 

Israel, 

Margareth e 

Thays 

12/11/2020 

7 
Apresentar 

informações 

Descrever o 

que foi feito 

No grupo do 

WhatsApp. 
Todos 20/11/2020 

8 Entrega 

Efetuar a 

entrega do 

que foi 

ganhado 

Realizar a entrega e 

registrar para todos 

poderem ter acesso e 

assim divulgar sua 

concretização. 

Beatriz 25/11/2020 



8.1 
Apresentar 

informações 

Debater o que 

falta. 

Aula pelo Meet, 

alinhar o que falta. 

Todos em 

sala 
27/11/2020 

9 Ações 
Realizar 

atividade. 

Ir na instituição para 

poder realizar 

algumas atividades 

pendentes. 

Diogo, 

Evelly, 

Gabriela, 

Israel, 

Margareth, 

Patricia e 

Thays 

03/12/2020 

10 

Descrição do 

projeto 

escrito 

Descrever as 

ações 

realizadas no 

projeto escrito 

de captação 

de recursos. 

Documento em word. 

Eliel, 

Israel,Margar

eth e Thays.  

10/12/2020 

 

 

9 ORÇAMENTO 

 

O orçamento elaborado contempla as ações previstas no objetivo geral do 

projeto, as quais serão realizadas até o fim de novembro de 2020, incluindo a entrega 

do  projeto escrito até o dia 10/12/2020. 

Tínhamos um total de 20 acadêmicos participantes e foram distribuídas as rifas; 

foram vendidas 26 folhas de rifas ao total, alguns acadêmicos conseguiram vender 

mais de uma única folha de rifa. 

Todas as necessidades apresentadas no projeto foram atendidas e realizadas 

com as doações recebidas no decorrer do desenvolvimento do mesmo, como também 

através dos valores arrecadados com a Vakinha online, com a caixinha, com a rifa 

realizada no início do projeto e também com doações de valores feitos por terceiros e 

também pelos próprios acadêmicos. 

 

Formas de arrecadações Valores 



Rifas R$ 2.600,00 

Vakinha online  R$ 704,90 

Doações R$ 244,75 

Caixinha R$ 8,35 

  

Total R$ 3.558,00 

 

 

Algumas ações(serviços) estão marcadas no valor como doação, pois foi 

através delas que conquistamos muitas coisas, visto a disponibilidade dos parceiros 

que contribuíram para que fosse possível a realização dos mesmos. 

 

Serviços Valor 

Pintura do refeitório Doação 

Tinta Doação 

Forno microondas Doação 

Fogão Doação 

Lâmpadas para o refeitório Doação 

Areia (parquinho) Doação 

Kits (merenda) Doação 

  

Produtos comprados  

  

Mesas e bancos R$ 2.700,00 

Talheres R$ 250,00 

Tintas R$ 208,00 

Reforma das mesas RS 400,00 

  

Total de despesas R$ 3.558,00 

 



 Todas as necessidades apresentadas no projeto foram atendidas e realizadas 

com as doações recebidas no decorrer do desenvolvimento do mesmo, como também 

através dos valores arrecadados com a Vakinha online, com a rifa realizada no início 

do projeto e também com doações de valores feitos por terceiros e também pelos 

próprios acadêmicos. 

Todas as entradas e saídas foram registradas para que fosse possível elaborar 

o fluxo de caixa e demonstrar as movimentações financeiras do período. 

O valor em dinheiro arrecadado através das rifas, doações e a Vakinha-online 

foi utilizado para realizar a compra das 04 mesas novas com os 08 bancos, 75 colheres 

de alumínio de sobremesa e 01 galão de tinta de 18 litros na cor branca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

 

Centro de Educação de Infância Canarinho 

 

 

Refeitório 

 

 

Salas 

 

 



 

 

IDEIAS  

 

● Vakinha online; 

● Caixinha de arrecadação. 

 

R$ 704,90                                                   R$ 8,35 

  

 

A caixinha foi uma ideia de captar recursos, ela foi colocada na Academia LIFE, 

academia do bairro São Sebastião.  

 

DOAÇÕES 

 

75 Kits (caneca e prato) e o microondas foram doadores anônimos. 

 



 

 

Fogão doador anônimo.                      Lâmpadas doadas pela Academia Power Gym. 

 

 

Itens para montar a cesta para a rifa, doado por Manerich Tour. 

 

 

  A escola de inglês Rockfeller fez a doação de 8 cadeiras usadas em ótimo estado. 

 



 

Acadêmicos Evelly, Patricia, Valeska e Vitor com a ganhadora da rifa Thaís. 

 

Areia doação.                                             Kit refeição montado. 

 

 

Acadêmicos Diogo, Evelly, Gabriela, Israel, Lucas, Margareth, Patricia e Thays que 

estiveram na instituição no dia 03/12/2020 para finalizar algumas atividades. 



 

Serviços prestados pelo pintor Diego, seu tempo de serviço e material para o mesmo 

foi sua própria doação, reforma de alguns pontos nas paredes e pintura do refeitório. 

 

Antes 

 

 



 

 

Depois 

 

 



 

 

 

Empresa contratada para fazer as mesas para instituição. 

 

  EMPRESAS PARCEIRAS QUE AJUDARAM PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 AVALIAÇÃO RESUMO 

  



 O projeto desde a sua primeira definição, que foi a escolha da instituição até a 

realização do projeto final, foi planejado e discutido entre todos os envolvidos. Os 

objetivos elencados no início do desenvolvimento do mesmo foram alcançados e 

abriu-se novas oportunidades para que este seja continuado.  

Visto a assertividade nas ações, o montante da contribuição para instituição e 

sucesso no que havia almejado, o presente projeto será apresentado para novas 

turmas, a fim de dar continuidade às ações. 

Desde já, agradecemos a instituição Faculdade Municipal de Palhoça pela 

iniciativa do projeto COOPERAÇÃO, a instituição CEI Canarinho pelo interesse e 

participação no projeto, a professora Joici pelo auxílio e coordenação, a todos os 

acadêmicos envolvidos, cada um à sua maneira e, claro, a todos os parceiros, nossos 

agradecimentos, através desse conjunto que se formou, conseguimos realizar o que 

foi planejado.  

 

MUITO OBRIGADA A TODOS! 


