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1 HISTÓRICO 

 

O Conselho Comunitário Santa Clara (CEI FLORZINHA AZUL) foi fundado no 

dia 10 de outubro de 1897, onde o Senhor Salesio Beltrame e amigos fundaram a sede do 

Conselho Comunitário que fica localizada no bairro Caminho Novo – Palhoça/SC, com 

o intuito de atender as crianças e a comunidade em geral, proporcionando lazer e várias 

atividades para as crianças atendidas. 

 Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos que conta com o auxílio da 

Prefeitura de Palhoça e também de doações de parceiros para que seja possível realizar 

seu trabalho. Ao longo de seus 35 anos de funcionamento, contou com a participação e 

colaboração de vários colaboradores, dentre eles, seguem algumas empresas conceituadas 

em nossa região são elas: Rotary Club de Palhoça (auxiliou com diversas doações de 

alimentos, brinquedos e roupas), Ministério da Justiça de SC (cooperou com doação de 

materiais para construção/ampliação/reforma do prédio e do parque, assim como 

manutenção e instalação dos ar-condicionado, fiação e poste para comportar os ar 

condicionados e festas de fim de ano para as crianças), Orsegups (festas de fim de ano 

para as crianças, fiação de utensílios para cozinha, salas de aulas, brinquedos, cestas 

básicas, produtos de higiene e limpeza), Havan (Troco solidário - foi utilizado para 

reformas do prédio), acadêmicos da 7ª fase da Faculdade Municipal da Palhoça - FMP 

(ampliação do muro do CEI, assim como a decoração/pintura do mesmo), entre outras 

parcerias. Sempre objetivando oferecer, cada vez um lugar seguro, confortável, 

aconchegante que estimule a aprendizagem e criatividade das crianças atendidas no CEI. 

Atualmente atende 258 crianças de um a seis anos, todos de famílias carentes da 

comunidade, no entanto sua capacidade de atendimento pode chegar a 350 crianças. A 

instituição busca fazer um atendimento com desenvolvendo de atividades de leitura, 

atividades lúdicas que estimulem o raciocínio lógico das crianças, bem como atividades 

que incentivam a escrita no âmbito de desenvolver a capacidade física e motora das 

mesmas e por fim que compreenda a criança enquanto cidadãos de direitos e deveres, 

garantindo a elas respeito, dignidade, cuidado e educação. 

 

 

 

 

 



2 JUSTIFICATIVA       

          Um dos principais objetivos do projeto foi a arrecadação de recursos e materiais 

para a abertura de duas novas salas, algo que proporciona um espaço mais amplo e 

confortável para as crianças que frequentam a instituição. Todo esforço e dedicação 

realizado durante o projeto é algo que não tem preço, poder ajudar crianças carentes é 

algo excepcional e contribuirá para o desenvolvimento das mesmas. 

A carência financeira das famílias da comunidade, junto com a falta de um Centro 

de educação infantil que seja mantido pelo poder público aponta a necessidade e também 

justifica a existência do Conselho Comunitário Santa Clara (CEI Florzinha Azul), que é 

importante para o desenvolvimento da educação infantil no bairro Caminho Novo. 

Uma creche precisa existir não apenas pelo direito da criança e dos pais e/ou 

responsáveis, mas também pela necessidade que os pais e/ou responsáveis têm de 

deixarem seus filhos em um ambiente que seja seguro, tendo em vista que a grande 

maioria necessita dessas instituições para que possam trabalhar. É por meio da educação 

que as crianças aprendem a interagir com os demais de uma forma mais crítica e ativa, 

aprendem a conviver em sociedade, respeitar ao próximo e ainda exploram habilidades 

que irão auxiliar no seu futuro.  

 

3 OBJETIVOS 

Para a elaboração deste projeto foram determinados objetivos de acordo com a 

necessidade da instituição CEI Florzinha Azul. 

 

3.1 Objetivo geral  

Analisar a instituição visando futura captação de recursos para o Conselho 

Comunitário Santa Clara (CEI Florzinha Azul). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Captar recursos para realizar a compra de quatro mesas que contém oito cadeiras 

e vinte tatames; 

 Buscar parceiros e doadores para auxiliarem no projeto; 

Elaborar cronograma de ações ou eventos que foram  realizados. 

 

 

 



 

 

4 PÚBLICO-ALVO 

Crianças que frequentam o Conselho Comunitário Santa Clara (CEI Florzinha 

Azul), atualmente atende 258 crianças de quatro meses a seis anos, mas tem capacidade 

de atendimento para 350 crianças.  

 

5 METAS  

O projeto pretende dar melhores condições para aqueles que frequentam a creche 

e usufruem de tal serviço, desta forma foram estabelecidas metas a fim de atingir os 

objetivos expostos. 

- Divulgar o projeto por meio de redes sociais durante o semestre letivo; 

- Criar ações em datas comemorativas no primeiro semestre de 2022/1 para promover e 

captar os recursos; 

- Conseguir parcerias ao longo do semestre; 

- Adquirir as quatros mesas com oito cadeiras e vinte tatames até o final de junho. 

 

6 METODOLOGIA 

Este projeto utiliza metodologias específicas que facilitem o entendimento do 

leitor. A estruturação seguiu a seguinte forma: primeiramente foi descrito o histórico da 

instituição, para que seja feito a ambientação com a organização, logo após foi 

apresentado a justificativa e objetivos do projeto que demonstra os motivos para a criação 

deste projeto, logo em seguida indicamos o público-alvo, metas, equipes e parcerias que 

contribuíram para o desenvolvimento do mesmo, cronograma para organizar as ações e 

responsabilidades da equipe, orçamento financeiro para controle de fluxo de caixa das 

arrecadações e investimentos realizados em prol da instituição e por fim foi feita a 

avaliação do projeto. 

 

7 EQUIPE E PARCERIAS 

 Para um bom desenvolvimento de um projeto é necessário que se tenha uma 

equipe que controle e coordene as ações e parceiros disponíveis a contribuir com os 

recursos necessários para o desenvolvimento do planejamento proposto. 

O projeto contou com a ajuda seja por meio de doações financeiras, investimentos 

de esforços intelectuais e de mão de obra das seguintes pessoas: 



- Graduandos do curso de Administração, 7ª fase, matutino, 2022/1, da Faculdade 

Municipal de Palhoça. Listagem: Alessandra Nilza De Fraga Voges, Amanda Cristina 

Juliatto, Amanda Martins Da Silva, Ana Carolina De Espindola, Daiane Braviano De 

Sousa, Daiane Cândido Da Silveira, Evandro Fernando Machado, Eduardo Rosa 

Machado, Erick da Silva Coutinho, Fernanda Da Silva Nascimento, Isis Kátia Bustamante 

Abbade, João Victor Fertig Parisoto, Julia Sens Martins, Karolini Monteiro Da Silva, 

Lidiane Verônica Fraga, Luísa Burg Weingartner, Natanne Rodrigues Casanova e 

Polyana De Lima Heinrich; 

- 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: 

 

● Aline Fraga 

● Brasil Atacadista 

● Beleza Da Alma (estética e bem estar) 

● Casa do Cano 

● Chalé da Ale 

● Daniella Cerqueira Confeitaria 

● EditeFarma 

● Escola Profissional Palhoça 

● E + Plan Engenharia Ltda Me 

● Gabriel Aureliano Hair 

● Gordo Lanches 

● Mercado Sidnen 

● Persô Personalizados 

● Ponto do Cachorro 

● SD Silva Materiais de Construção 

● Schimarc Materiais de Construção 

● Tuti Doces 

 

 

 

 

 



8 CRONOGRAMA 

O cronograma para captação de recursos é um exercício importante de 

planejamento, visto que destaca a origem dos recursos e a melhor forma de garanti-los. 

Este deve contemplar desde as primeiras ações do projeto até as ações mais complexas, 

abrangendo a organização das ações, a divisão de responsabilidades até o evento final 

com a entrega do objetivo determinado para o projeto. Um plano de captação de recursos 

é composto por etapas:  o que vai ser feito; por que será feito; como realizar; por quem e 

quando será.A seguir está o plano de trabalho que engloba as principais atividades 

realizadas pela 7ª fase 2022/1 da disciplina de Captação de Recursos para o Projeto 

Florzinha Azul: 

 

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

1 

-

Planejamento 

para criação e 

desenvolvime

nto do 

projeto. 

-Orientações 

pertinentes aos 

procedimentos 

adotados no 

desenvolvimen

to do projeto. 

-Todas as tomadas de 

decisões serão através 

de votação realizada 

em sala de aula junto 

ao professor e com ou 

sem a presença do 

acadêmico;  

-As definições não 

serão reavaliadas;  

-O controle será 

realizado via whatsapp 

sendo que não poderá 

interferir no 

desenvolvimento do 

projeto. 

-A decisão é 

de 

responsabilida

de de todos os 

alunos 

presentes em 

sala de aula. 

11/2/2022 

2 

Definição da 

instituição a 

ser auxiliada 

O intuito do 

projeto é a 

captação de 

recursos com a 

escolha de 

uma  

instituição que 

será auxiliada 

em uma de 

suas carências 

internas. 

-Através de debate 

entre alunos e 

professor, as 

instituições serão 

listadas e 

posteriormente serão 

colocadas em votação  

A decisão será 

de 

responsabilida

de por parte 

dos alunos 

presentes na 

sala. 

18/2/2022 

2.1 

Debate sobre 

a escolha da 

instituição a 

ser ajudada.  

O intuito é 

visitar e 

analisar a 

instituição, 

-Realizar o contato 

com o responsável da 

instituição para 

verificar como 

Responsabilid

ade da divisão 

pela líder de 

sala com a 

18/2/2022 



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

suas carências 

internas e as 

solicitações 

emergenciais 

para a 

construção do 

planejamento 

das ações. 

funciona a questão da 

visita ao Centro 

Comunitário CEI 

Florzinha Azul 

-Dividir o plano de 

ação por setores de 

marketing;  financeiro; 

eventos e meios para  

captação dos recursos. 

participação 

dos alunos 

presentes em 

sala. 

2.3 

Apresentação 

da instituição 

e definição 

das etapas do 

planejamento. 

 

 
  25/02/2022 

3 

Planejamento 

e distribuição 

das tarefas 

-O intuito de 

alinhar as 

questões das 

ações de 

captação de 

recursos e 

repasse das 

informações  

sobre a 

aquisição de 

um toldo. 

-Distribuição do papel 

impresso da rifa de 

páscoa; 

-Escolhas dos produtos 

para as cestas de 

Páscoa;  

-Organização para  a 

entrega do toldo ( 

adquirido por meio de 

doação) no CEI 

Florzinha; 

-Definição para as 

postagens da 

divulgação da cesta da 

primeira rifa. 

 

 

Lidiane e 

Alessandra 

(rifas);  

Equipe 

marketing 

(postagens); 

Alessandra e 

Eduardo 

(entrega toldo) 

Entre o 

período de 

04/03/2022 

até  

17/03/2022 

4 

Repasse e 

atualização de 

informações   

Atualização 

referente ao 

andamento do 

projeto (após 

retorno da 

professora 

Joice). 

-Realizado orçamento 

dos tatames para as 

salas do CEI. 

-Definido a captação 

de recursos por meio 

presencial nos 

estabelecimentos 

próximos; 

-Debate sobre a 

questão de Arrecadar 

produtos alimentícios 

no Brasil Atacadista 

(marcado para o dia 

08/04/2022). 

Todos os 

alunos 

  

18/03/2022 



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

5 
Divulgação 

do projeto 

Apresentar o 

projeto 

realizado pela 

7a fase 

matutino a 

FMP 

-Visita dos alunos  nas 

salas da faculdade para  

divulgar o projeto e 

também vender 

algumas rifas da ação 

de Páscoa. 

-Visita a instituição 

Florzinha Azul 

Apresentação 

da instituição 

aos 

acadêmicos 

25/03/2022 

6  

Planejamento 

e distribuição 

das tarefas 

Definição de e 

distribuição de 

tarefas para 

formalização 

dos processos 

de 

implementaçã

o das ações 

Decidido que a 

produção do banner 

será manual para 

reduzir custos; 

Definida data do bingo 

para 18/05 arte será 

impressa em folha A4 

para divulgação; 

Arrecadação de 

brindes para o bingo, 

nas lojas; 

-Definido participação 

e doação de um brinde  

da cantina FMP  

-Confecção da arte 

para postagem no 

Instagram 

-A divulgação 

será por meio 

das redes 

sociais 

-Alessandra ( 

divulgação 

presencial na 

FMP 06/04 a 

tarde);  

Evandro, 

Alessandra, 

Amanda e Ana 

Carolina ( 

divulgação 

presencial na 

FMP 06/04 a 

noite); 

-Júlia (visita 

nas loja para 

arrecadação de 

brindes); 

-A cantina será 

responsável 

pelo café do 

bingo; 

Equipe do 

Marketing 

(criação da 

arte dos 

patrocinadores 

para postagem 

no Instagram  

01/04/2022 



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

6.1 Edital 

Definida a 

equipe 

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; 

apresentação de 

conteúdo sobre editais  

Amanda 

Martins, Ana 

Carolina e 

Eduardo 

01/04/2022 

7 

Orientação 

aos 

acadêmicos 

para o alcance 

do objetivo   

-Ressaltar a 

necessidade de 

comprometime

nto do grupo 

para com o 

projeto. 

-Conscientização sobre 

importância da 

dedicação de todos  

para a divulgação e 

captação de recursos 

para a  realização do 

bingo; 

-Divulgação dos 

prêmios do bingo; 

-Entrega de 20 cartelas 

por acadêmico para 

realizar a venda; 

-Definição do prêmio 

surpresa (Alexa). 

Na data de 13/05/2022 

o andamento do 

projeto foi discutido 

pelo grupo de via 

whatsapp.  

 

 

 

Todos 

(Sendo que o 

prêmio 

surpresa foi 

dividido entre: 

Luísa, Lidiane, 

Karol, 

Amanda 

Juliatto, 

Polyana, João, 

Amanda 

Martins, Ana 

Carolina e 

Natanne). 

Período de 

15/04/2022 

até 

13/05/2022 

8 Bingo  

Definição e 

distribuição de 

tarefas para a 

realização do 

Bingo 

-Organizar os prêmios 

e preencher as letras 

das séries; 

-Responsáveis pelo 

caixa; 

-Auxiliar no  

preenchimento dos 

nomes nas cartelas; 

-Responsabilidade em 

separar os milhos e 

colocar nas mesas; 

Alessandra; 

Amanda 

Martins;  

Ana Carolina; 

Daiane; 

Eduardo, 

Erick,  

Evandro; 

Fernanda;  

Karoline; 

Lidiane; 

Luísa,  

18/05/2022 



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

-Recepcionar e 

organizar a entrada dos 

participantes; 

-Organização das 

mesas no auditório no 

período de pré aula; 

-Controle na roleta e 

divisão nas séries e 

arrecadação do 

dinheiro e entrega final 

do caixa;  

 

 

Natanne;  

Polyana. 

9 
Conclusão de 

compras 

Formalização 

de compra do 

objetivo do 

projeto 

(aquisição dos 

produtos para 

a adequação 

de uma sala do 

CEI), foram 

realizados em 

sala de aula na 

presença dos 

alunos. 

-Finalização da 

compra conjuntos de 

mesas e cadeiras 

infantis para 

adequação da sala; 

-Nova solicitação de  

orçamento referente 

aos tatames realizados. 

 

Alessandra; 

Amanda 

Martins; 

Ana Carolina; 

Eduardo. 

20/05/2022 

10 

Realização do 

processo de 

compra 

Finalização do 

processo de 

compra do 

objetivo do 

projeto.  

Pagamento total do 

valor referente a 

aquisição das mesas e 

cadeiras infantis e 

tatames para a 

adequação da sala do 

CEI. 

Alessandra; 

Eduardo. 

No período 

de 

20/05/2022 

até  

24/05/2022 

11 
Controle dos 

recursos  

-Informações 

sobre a 

Contabilidade 

dos lucros; -

Formalização 

das novas 

ações que 

complementa

m os recursos 

para 

finalização e 

entrega do 

projeto 

 

Reunião realizada em 

sala de aula para 

repassar a divisão dos 

alunos na construção 

do documento oficial 

para entrega do 

projeto: 

-Ficou determinado 

entre as partes: Luísa 

está responsável pela 

introdução e objetivos 

gerais e específicos do 

projeto;  

Todos 27/05/2022 



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

-Alessandra e Eduardo 

estarão à frente da 

contabilidade (receita 

e despesas);  

-Amanda e Ana 

Carolina descrevem 

em um parágrafo as 

ações desenvolvidas 

inserindo os anexos 

(fotos); 

-Isis está responsável 

por inserir em planilha 

o cronograma do 

projeto (conforme 

relatório 

compartilhado); 

-Erick ficará 

responsável por 

descrever a 

justificativa e parecer 

final para a entrega do 

projeto. 

11.1 

Definida nova 

ação de 

captação  

Necessidade 

de captar novo 

recurso para 

complementaç

ão do valor 

faltante para a 

entrega do 

projeto. 

 

-Decidido realizar uma 

nova ação de sorteio 

de uma cesta com 

produtos diversos para 

o dia dos namorados 

no valor de R$1,00 

cada.  

-Foi entregue aos 

alunos a folha com a 

relação para venda dos 

números; 

-Ação sorteio de uma 

cesta de produtos para 

o dia dos namorados; 

-Dia do sorteio será na 

data 10/06/2022; 

Solicitado a 

arrecadação de 

produtos entre os 

alunos para compor a 

cesta para o sorteio. 

Todos 27/05/2022 

12 

Definição do 

Cronograma 

para 

finalização e 

Orientação das 

próximas 

atividades da 

disciplina e 

-Reunião realizada em 

sala de aula  para 

atualização das 

atividades 

 

 

Professora e 

alunos 

10/06 

prova; 

montagem 

das 



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

entrega do 

projeto  

processos para 

a entrega do 

projeto 

desenvolvidas e 

previsões de datas para 

as próximas ações para 

finalização e entrega 

do projeto. 

presentes em 

sala 

 

 

 

 

lembranças 

e sorteio da 

cesta do 

Dia dos 

Namorados 

 

12.1 

Orçamento de 

compras dos 

produtos 

(guloseimas) 

Lembranças 

para as 

crianças de 

entrega do 

projeto 

Realizado orçamentos 

dos produtos (sacos de 

guloseimas). 

Alessandra 04/06/2022 

12.1 

Compras dos 

produtos 

(guloseimas) 

Lembranças 

para as 

crianças de 

entrega do 

projeto 

Realizado compra dos 

produtos (sacos de 

guloseimas).. 

Alessandra 10/06/2022 

12.2 

Definição do 

processo para  

montagem 

dos pacotes 

de lembrança 

Para 

organização de 

como será 

montagem dos 

pacotes. 

Divisão das tarefas e  

dos produtos para a 

montagem dos 

pacotes.  

 Todos 
de 13/6 a 

30/6 

12.3 

Intenção de 

ida ao CEI 

para a entrega 

das 

lembranças 

Encerramento 

da captação de 

recurso para o 

projeto 2022/1 

Visitação ao CEI para 

a entrega dos pacotes 

de lembranças para as 

crianças.  

 Todos 01/07/2022 

12.4 
Término do 

semestre 

Finalização do 

projeto 2022/1 

Em sala de aula com a 

entrega das notas e 

parecer final da 

professora Joice 

Todos 06/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

9.1 Considerando a construção de mais uma sala de aula do CEI Florzinha Azul, 

a fim de manter os alunos do turno integral, verificou-se a necessidade da aquisição dos 

itens relacionados nas Tabelas 1 e 2, a fim de oferecer uma estrutura adequada aos alunos. 

 
 

Tabela 1. Materiais e Equipamentos para Sala de Aula 

Nova sala de aula 

Item Quantidade 

Mesa com 8 cadeiras 4 

Tatames 20 

Tapete emborrachado Infantil 3m 3 metros 

 

Tabela 2. Parte Externa 

Área Externa 

Item Quantidade 

Toldo  9 metros 

 

 9.2 Com o objetivo de adquirir os materiais pretendidos, buscou-se parceiros e 

doadores para auxiliarem no projeto, obtendo-se os itens constantes da Tabela 3, que 

permitiram a realização de eventos para a captação dos recursos necessários. 

  

Tabela 3. Doações 

Item Total 

Camisetas para o Projeto R$ 480,00 

Toldo 9m R$ 1.500,00 

Desmontagem e transporte Toldo R$ 440,00 

Tapete emborrachado Infantil 3m R$ 657,00 

Cesta de Dia dos Namorados R$ 759,80 

Impressão Rifas R$ 12,80 

Bicicleta R$ 584,00 

Sanduicheira Grill R$ 136,00 

Brindes de artesanato R$ 300,00 

Alimentos e produtos de higiene e R$ 659,85 



limpeza 

Doação em dinheiro R$ 75,25 

15 (quinze) caixas de chocolate Bis R$ 77,85 

Panela Elétrica R$ 240,00 

Liquidificador R$ 129,00 

Edredom R$ 79,00 

Jogo de xícaras R$ 90,00 

Caixa de som R$ 29,00 

Gen com assistente virtual Alexa R$ 269,10 

Brindes para montagem da cesta do 

dia dos namorados R$  230,00 

Total: R$ 6.748,65 

 

9.3 Os resultados obtidos com as ações realizadas ao longo do projeto estão demonstrados 

na tabela a seguir. 

 

Tabela 4. Resultados Financeiros  

Item Total 

Doação em Dinheiro 75,25 

Venda de Rifas das Cestas de 

Páscoa 3.304,00 

Venda de cartela do bingo 

(antecipada) R$ 1.525,00 

Venda de cartela do bingo (dia do 

evento) R$ 1.100,00 

Venda de números da roleta do 

bingo R$ 700,00 

Venda de Rifas da Cesta de Dia dos 

Namorados R$ 628,00 

Total: R$ 7.332,25 

 

9.4  Através dos recursos captados por meio das ações realizadas, foram adquiridos os 

materiais, objeto do presente projeto, cujo objetivo é ofertar melhores condições para as 

crianças que frequentam a creche e usufruem de seu serviço. Assim, foram adquiridos os 

itens relacionados na Tabela 5. 

Tabela 5. Orçamento Total 



Despesa Qtd Valor Un. Total 

Mesa com 8 Cadeiras 4 R$ 980,00    R$ 3.920,00 

Frete Mesas 4 R$ 270,00 R$ 1.080,00 

Tatame 20 R$ 48,50 R$ 970,00 

Doces para as crianças 275 R$ 4,95 R$ 1.362,25 

Total:   R$ 7.332,25 

 

Tabela 6. Fluxo de Caixa 

DATA DESCRIÇÃO 

R$ 

13.439,64 

R$ 

13.439,64 
R$ 0,00 

ENTRADA SAÍDA SALDO 

18/02/2022 CAIXA INICIAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

25/02/2022 
ARRECADAÇÃO PARA COMPRA DE 

CAMISETAS DO PROJETO 
R$ 480,00  R$ 480,00 

25/02/2022 COMPRA DE 19 CAMISETAS  R$ 480,00 R$ 0,00 

11/03/2022 DOAÇÃO DO TOLDO 1,5M X 9M R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 

04/03/2022 
ENTREGA DE TOLDO 1,5M X 9M AO 

CEI 
R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 

18/03/2022 

DOAÇÃO DE SERVIÇO DE 

DESMONTAGEM, DESLOCAMENTO E 

ARMAZENAMENTO DO TOLDO 

R$ 440,00 R$ 0,00 R$ 440,00 

18/03/2022 
DESMONTAGEM E FRETE DE 

ENTREGA DO TOLDO 
R$ 0,00 R$ 440,00 R$ 0,00 

18/03/2022 2 CESTAS PARA RIFA DO DIA 14/04 R$ 759,80 R$ 0,00 R$ 759,80 

18/03/2022 
DOAÇÕES PARA AS CESTAS DE 

PÁSCOA 
R$ 0,00 R$ 759,80 R$ 0,00 

18/03/2022 DOAÇÃO DA IMPRESSÃO DA RIFA R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 12,80 

18/03/2022 IMPRESSÃO DAS RIFAS (32 RIFAS) R$ 0,00 R$ 12,80 R$ 0,00 

18/03/2022 DOAÇÃO DA BICICLETA R$ 584,00 R$ 0,00 R$ 584,00 

18/03/2022 BICICLETA ( BINGO) R$ 0,00 R$ 584,00 R$ 0,00 

18/03/2022 DOAÇÃO DA SANDUICHEIRA GRILL R$ 136,00 R$ 0,00 R$ 136,00 

18/03/2022 SANDUICHEIRA GRILL ( BINGO) R$ 0,00 R$ 136,00 R$ 0,00 

25/03/2022 
DOAÇÃO DE BRINDES DE 

ARTESANATO PARA BINGO 
R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 



25/03/2022 BRINDES DE ARTESANATO R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00 

08/04/2022 
DOAÇÃO DE ALIMENTOS 

B.ATACADISTA 
R$ 659,85 R$ 0,00 R$ 659,85 

08/04/2022 
ENTREGA DOS ALIMENTOS 

ARRECADADOS AO CEI 
R$ 0,00 R$ 659,85 R$ 0,00 

08/04/2022 DOAÇÃO FERRO ELÉTRICO BINGO R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 90,00 

08/04/2022 FERRO ELÉTRICO BINGO R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 0,00 

08/04/2022 
DOAÇÃO EM DINHEIRO ( 30,00 EM PIX 

+ 45,25 EM DH) 
R$ 75,25 R$ 0,00 R$ 75,25 

12/04/2022 
DOAÇÃO DE 15 CX DE BIS PARA 

ENCERRAMENTO 
R$ 77,85 R$ 0,00 R$ 153,10 

12/04/2022 15 CX DE BIS PARA ENCERRAMENTO R$ 0,00 R$ 77,85 R$ 75,25 

13/04/2022 VENDA DAS RIFAS R$ 3.304,00 R$ 0,00 R$ 3.379,25 

18/05/2022 
DOAÇÃO PANELA ELÉTRICA PARA 

BINGO 
R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 3.499,25 

18/05/2022 PANELA ELÉTRICA PARA BINGO R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 3.379,25 

18/05/2022 
DOAÇÃO PANELA ELÉTRICA PARA 

BINGO 
R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 3.499,25 

18/05/2022 PANELA ELÉTRICA PARA BINGO R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 3.379,25 

18/05/2022 DOAÇÃO DE LIQUIDIFICADOR R$ 129,00 R$ 0,00 R$ 3.508,25 

18/05/2022 LIQUIDIFICADOR R$ 0,00 R$ 129,00 R$ 3.379,25 

18/05/2022 DOAÇÃO DE EDREDOM R$ 79,00 R$ 0,00 R$ 3.458,25 

18/05/2022 EDREDOM R$ 0,00 R$ 79,00 R$ 3.379,25 

18/05/2022 DOAÇÃO JOGO XÍCARAS R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 3.469,25 

18/05/2022 JOGO XÍCARAS R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 3.379,25 

18/05/2022 DOAÇÃO CAIXA DE SOM R$ 29,99 R$ 0,00 R$ 3.409,24 

18/05/2022 CAIXA DE SOM R$ 0,00 R$ 29,99 R$ 3.379,25 

18/05/2022 
DOAÇÃO GEN COM ASSISTENTE 

VIRTUAL ALEXA CHARCOA 
R$ 269,10 R$ 0,00 R$ 3.648,35 

18/05/2022 
GEN COM ASSISTENTE VIRTUAL 

ALEXA CHARCOA 
R$ 0,00 R$ 269,10 R$ 3.379,25 

18/05/2022 VENDA DOS BINGOS R$ 2.625,00 R$ 0,00 R$ 6.004,25 

18/05/2022 VENDA ROLETA DO BINGO R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 6.704,25 

24/05/2022 COMPRA DE TATAMES R$ 0,00 R$ 970,00 R$ 5.734,25 

24/05/2022 
DOAÇÃO DE 3M DE TAPETE 

EMBORRACHADO INFANTIL 
R$ 657,00 R$ 0,00 R$ 6.391,25 



24/05/2022 
ENTREGA DE TAPETE EMB. INFANTIL 

3M PARA O CEI 
R$ 0,00 R$ 657,00 R$ 5.734,25 

24/05/2022 COMPRA DE 4 MESAS (C/ FRETE) R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 734,25 

03/06/2022 
DOAÇÃO BRINDES PARA CESTA DE 

DIA DOS NAMORADOS 
R$ 230,00 R$ 0,00 R$ 964,25 

03/06/2022 DOAÇÃO DE CESTA PARA RIFA R$ 0,00 R$ 230,00 R$ 734,25 

10/06/2022 
DINHEIRO ARRECADADO COM A 

VENDA DE RIFAS 
R$ 628,00 R$ 0,00 R$ 1.362,25 

21/06/2022 DOCES PARA ENTREGA ÀS CRIANÇAS R$ 0,00 R$ 1.362,25 R$ 0,00 

 

10 INDICADORES SOCIAIS 

 

Principais indicadores sociais 

- Percentual de crianças na escola 

62,5 % estão na escola de ensino regular 

-Percentual de Crianças analfabetas 

0% (Crianças com idade de 0 a 6 anos) 

 - Percentual de Crianças com mais de um ano de atraso escolar 

0% Todas as crianças em pré-alfabetização 

-Percentual de crianças fora da escola 

0% Todas as crianças do CEI estão em pré-alfabetização 

 -Percentual de professores do fundamental residentes com curso superior 

8 funcionários com ensino superior 

4 em andamento 

6 com magistério 

 - Taxa de alfabetização. 

100 % em processo de pré-alfabetização 

 

Principais indicadores sociais       

-Mortalidade infantil 



Sem informação 

 -Peso sobre altura 

Sem informação 

 -Taxa de incidência de doença 

Sem informação   

Indicadores de renda 

-Renda Per capita 

Renda per capta em média em $325,00 

 -Intensidade de pobreza 

Sem informação 

 -Percentual de crianças de 10 a 14 anos que trabalham 

100% das crianças são de 0 a 6 anos 

 -Empregabilidade 

Sem informação  

Indicadores de moradia/ infraestrutura   

-Domicílios com água encanada 

100 % dos moradores da região do CEI têm água encanada 

 -Domicílios com esgoto 

100 % dos moradores da região do CEI têm tratamento de esgoto pluvial e cloacal 

 -Domicílios com coleta de lixo 

100% têm coleta de lixo, porém não seletiva 

 -Números de moradores por domicílios 

Média de 4 moradores  

Indicadores ambientais 

-Taxa de desmatamento 

Sem informação 

 -Quantidade de lixo produzida 



Sem informação 

 -Taxa de reciclagem de lixo 

2 centros locais com serviço de reciclagem 

 Indicadores de violência e segurança pública 

-Crimes na região 

Cerca de 19% dos crimes registrados na Palhoça é na região do bairro onde está 

localizado o CEI Florzinha Azul (fonte Jornal da palhoça/2019) 

 -Polícia no bairro 

Existem 2 delegacias na região, mas nenhuma no bairro, existe patrulhamento constante.   

 

11 AVALIAÇÃO  

 

O terceiro setor é formado por organizações de iniciativa privada de utilidade 

pública, sem fins lucrativos e com origem da sociedade civil, este setor está atrelado às 

necessidades socioeconômicas, sendo a educação uma delas. Neste sentido, o CEI 

Florzinha Azul é uma organização não governamental - ONG que se importa com a 

educação e a qualidade de vida de crianças (quatro meses a seis anos). Os acadêmicos da 

7ª fase 2022/1 da Faculdade Municipal da Palhoça - FMP, ao longo do semestre 

desenvolveram ações e eventos com o intuito de captar recursos para realizar adequações 

em parte da estrutura do CEI Florzinha Azul. Ao longo do projeto alguns objetivos foram 

alcançados, com exceção da compra de mesas e cadeiras para a sala e a finalização da 

construção da sala para manter os alunos do turno integral, possibilitando a abertura de 30 

vagas para que mais crianças sejam atendidas pelo CEI. Além disso, foi doado o toldo de 

nove metros, porém uma das responsáveis da escolinha trocou por 20 latas de tinta azul 

para realizar a pintura do estabelecimento. As metas estabelecidas neste projeto foram 

cumpridas dentro do prazo. O fim do semestre chegou, e a sensação é de dever cumprido 

com empenho e carinho. A participação dos parceiros nesse processo foi fundamental para 

a concretização desse projeto.  

 

 

 

 



12 ANEXOS  

 

●  

         Dia 10 de março de 2022: Entrega do toldo de 9 metros através de doações do Ponto do Cachorro. 



 

Dia 25 de março de 2022: Feita a foto oficial do Projeto Cooperação Matutino 2022-1. 

 



 

Dia 08 de abril de 2022: Ação de arrecadação de alimentos e pix solidário no Brasil Atacadista. 

 



 

Dia 09 de abril de 2022: Dia da Família no CEI Florzinha Azul. 



 

Dia 13 de abril de 2022: Sorteio das cestas de páscoa, os ganhadores foram Amanda Juliatto (nº1543) e Jorge 

Caibar (nº1646). 

 



 

Dia 13 de abril de 2022: Sorteio das cestas de páscoa, os ganhadores foram Amanda Juliatto (nº1543) e Jorge 

Caibar (nº1646). 

 



Dia 18 de Maio de 2022: Prêmios disputados no Bingo realizado na Faculdade Municipal de Palhoça.



Dia 18 de Maio de 2022: Prêmios disputados no Bingo realizado na Faculdade Municipal de Palhoça.



Dia 18 de Maio de 2022: Prêmios disputados no Bingo realizado na Faculdade Municipal de Palhoça.



Dia 18 de Maio de 2022: Prêmios disputados no Bingo realizado na Faculdade Municipal de Palhoça.



Dia 18 de Maio de 2022: Prêmios disputados no Bingo realizado na Faculdade Municipal de Palhoça. 

 

 

 



Dia 18 de Maio de 2022: Prêmios disputados no Bingo realizado na Faculdade Municipal de Palhoça.



 

Dia 18 de Maio de 2022: Prêmios disputados no Bingo realizado na Faculdade Municipal de Palhoça em prol do 

CEI Florzinha Azul. 

 



 

Dia 18 de Maio de 2022: Imagens do bingo realizado na Faculdade Municipal de Palhoça em prol do CEI 

Florzinha Azul. 



 

Dia 07 de junho de 2022: Entrega das mesas e cadeiras infantis. 



 

Dia 10 de Junho de 2022: Realização do sorteio de dia dos namorados onde a ganhadora foi a Professora Renata. 



Dia 24 de junho de 2022: Confecção das lembrancinhas em forma de agradecimento. 

 



. 

 

Dia 01 de julho de 2022: Confraternização de final de projeto com entrega de lembrancinhas às crianças. 

. 

 



   Dia 01 de julho de 2022: Confraternização de final de projeto com entrega de lembrancinhas às crianças.



 

Dia 01 de julho de 2022: Entrega dos tatames adquiridos por meio das rifas e bingo ao CEI Florzinha Azul. 



Dia 01 de julho de 2022: Foi possibilitada a abertura de mais uma sala com 30 vagas a partir das doações do 

Projeto Cooperação ao CEI Florzinha Azul. 


