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1. DADOS CADASTRAIS

jsms QL 06 CONJUNTO 05 CASA 16

Orgão/Entidade Proponente: CNPJ:

•

Associação Brasileira de Assistência às 01.973.478/0001-60
Famílias de Crianças Portadoras de Câncer
e Hemopatias- Abrace I

Endereç;o:
QE 25 Area Especial nO 1- CAVE
Cidade: IUF:DF CEP: 71.025-015 Telefones da
Guará II Entidade: (61) 3209-8800
Nome do Responsável: CPF:296.236.181-15
Maria Angela Marini Vieira Ferreira
RG/Orgão Cargo na Função na Telefone do I

Expedidor: Instituição: Instituição: Responsável: (61) 3209-8800
1.510.631 Presidente Presidente

,Endereço do Responsável: CEP: 71.620-055

2. OUTROS PARTIÇIPES (SE HOUVER)
OrgãolEntidade: CNPJ/CPF:

INome do Responsável: IFunção: ICPF:
I !
CI/Orgão Expedidor: ICargo: Matrícula:

Endereço: Cidade: CEP:
I

3. DESCRIÇAO DO PROJETO
3.1 Título do Projeto: Período de Execução Total do

IProjeto:
AbrArte: artesanato para adolescentes I Início: ITérmino:

INa liberação 112 meses
do Recurso
Local de execução do projeto:
QE 25 Área Especial nO 1- CAVE,
Guará II - DF.
Total de Crianças e/ou Adolescentes

I
atendidos no projeto:
30 (trinta)

3.2.Linba de ação do Edital: I
1

I,
Projetos que tenham foco ações voltadas à CULTURA: valorizam as culturas locais e tradicionais e
trabalham as artes.

Projetos que tenham foco ações voltadas à FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO: emancipação social,
política e profissional com foco nos direitos da criança e do adolescente
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3.3. Identificação do Objeto:

Custeio de 12 meses do projeto AbrArte, que tem como foco o aprendizado de diferentes técnicas de arte
artesanato a fim de valorizar a cultura local e tradicional e desenvolver habilidades de coordenação
motora ampla e fina, atenção, concentração, raciocínio lógico, criatividade, imaginação, memorização e a
autoestima dos adolescentes que estão em tratamento de câncer e hemopatias no Hospital da Criança de
Brasília José Alencar e no Hospital de Base de Brasília juntamente com seus acompanhantes que na
maioria das vezes são as mães
3.4 Justificativa da Proposição:

Há 32 anos a Abrace foi criada com a missão de oferecer assistência social a crianças e adolescentes com I
câncer e doenças do sangue, e suas famílias, com dificuldades socioeconômicas, promovendo assim:
qualidade de vida e colaborando para a promoção de condições ideais de tratamento. O público alvo da
Abrace reside tanto no Distrito Federal quanto em outros Estados e realizam tratamento tanto no Hospital
de Base de Brasília quanto no Hospital da Criança José Alencar. Atualmente, a Abrace atende cerca de 922
famílias.

O grande orgulho da Abrace é o fato de ter contribuído para que o índice de cura aumentasse de 50% para
70%, e de ter revertido o índice de abandono do tratamento de 28% para ZERO com a criação de sua Casa

!de Apoio, que hospeda pacientes, com seus acompanhantes, provenientes de outros estados em busca do I

tratamento no Distrito Federal. Mais de 40% das crianças são das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Beneficios como, alimentação, medicamentos, transporte, assistência odontológica e palestras sobre a I'

doença são oferecidos pela instituição, que realiza ainda diversos programas que contribuem para a
recuperação da saúde desses pacientes e oferece assistência social a suas famílias. I
Um dos projetos em curso na Abrace é o "AbrArte". Atualmente, o projeto é financiado pela Fundação I
Banco do Brasil e tem previsão de encerramento em novembro de 2018. Esse projeto é voltado para as
mulheres que são mães e responsáveis de crianças e adolescentes com câncer e hemopatias que na maioria
das vezes são obrigadas a abandonar suas casas, familiares e muita das vezes seus trabalhos. Por meio desse
projeto, as mulheres são capacitadas para aprender diferentes técnicas artesanais no período em que estão
hospedadas na Casa de Apoio da Abrace. As aulas são ministradas por uma profissional artesã qualificada, I
que domina diferentes técnicas de artesanato, três vezes por semana, durante três horas. As alunas
aprenderam a elaborar peças como cabides organizadores, tiaras de fita, faixas de cabelo, cobre jarras,
enfeites de Natal, macramê, costureiros, bolsas de crochê, sousplats de crochê, dentre outros objetos da
cultura local.

No período de execução do projeto, que tem como público alvo as mães, houve uma grande participação de
I adolescentes meninas e meninos que se hospedaram na Casa de Apoio da Abrace. Esses adolescentes
obtiveram um grande êxito na aprendizagem das peças e manifestaram interesse em participar cada vez
mais das aulas.
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Essas são fotos ilustrativas de algumas adolescentes hospedadas na Casa de Apoio que se interessaram em,
participar das aulas de artesanato. Como se pode ver, de cima para baixo, as técnicas que aprenderam foram I
bolsa de crochê e tiaras de cabelo.

I
O público que tem a oportunidade de participar desse projeto, atualmente, são as crianças que não residem
no DF e que estão hospedadas na Casa de Apoio. Elas passam grandes períodos em tratamento e não tem a
oportunidade de obter outros meios de aprendizado.

Contudo, as crianças que residem no DF também acabam se afastando da comunidade escolar devido a
questões de saúde, como baixa da imunidade, que as impedem de permanecer em ambientes fechados com
muitas pessoas. Isso reflete não só no atraso da sua educação como nas relações interpessoais. Portanto, não I

Isão impactados apenas seus aspectos cognitivos, mas também os psicossociais. Por exemplo, as crianças
sofrem, na escola onde estavam matriculadas, discriminações relacionadas à sua aparência durante o
tratamento (queda de cabelo, cicatrizes, inchaço, amputação de membros, etc.), à exigência do uso de
Imáscaras, à precaução de contato com colegas, à restrição da prática de atividades físicas e brincadeiras,
dentre outras.

Por isso, a Abrace teve a iniciativa de construir na sua sede o Espaço Pedagógico, em parceria com oI
Instituto Ronald Mc Donald, que foi inaugurado em Abril de 2017 e conta com: sala de aula, sala de leitura I
e WEB, brinquedoteca, Espaço do Adolescente, sala de vídeo, salas multiuso, sala de artesanato e de terapias
alternativas.

O Espaço Pedagógico, portanto, será um espaço de aprendizado e acolhimento das crianças da Casa de
Apoio e das que residem no DF que, de algum modo, estão impedidas de frequentar a escola e mesmo 'I

aquelas que gostariam de participar de atividades pedagógicas complementares.

Portanto, tendo em vista a crescente participação dos adolescentes no projeto AbrArte, a Abrace intenciona I
executar o projeto no Espaço Pedagógico, com foco no desenvolvimento de habilidades.

As aulas de artesanato serão muito importantes para os adolescentes uma vez que focarão no
desenvolvimento de habilidades de coordenação motora, atenção, concentração, raciocínio lógico,
criatividade, imaginação e memorização, que são fundamentais para o seu desenvolvimento. O artesanato
é um fazer popular que possui imenso valor cultural, guardando a memória de saberes tradicionais que se

e etuam e se renovam com as gerações. Embora sua definição ainda gere controvérsias, inde endente da
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matéria-prima utilizada - natural, reciclada ou industrializada - e da técnica empregada, o produto artesanal
é sempre fruto da criatividade do artista-artesão e da influência do seu meio.

É importante frisar os ganhos futuros que os adolescentes e suas mães terão, por meio da oportunidade de
participar das aulas de artesanato. Além de materializar a alma da cultura brasileira, o artesanato é um setor
da economia cujo crescimento possui alto potencial de geração de trabalho e renda. Portanto, além de se
constituir como atividade terapêutica, pedagógica e de resgate de saberes tradicionais, o aprendizado do
artesanato acrescentará aos adolescentes e suas mães mais um tipo de formação para o mercado de trabalho
no futuro, principalmente pelo seu potencial como atividade associada ao empreendedorismo. As aulas de
artesanato propiciarão aos adolescentes e principalmente suas mães, o desenvolvimento de diversas
competências, tais como o trabalho em equipe, a inovação e a capacidade de enfrentar desafios e de
transformar.

Participarão desse projeto. 30 alunos entre adolescentes e mães
3.5. Objetivos:

Geral:
Promover o acesso das mães acompanhantes e adolescentes em tratamento de câncer e hemopatias ao
mundo do arte-artesanato, ampliando o seu repertório cultural.

Objetivos específicos:

1. Desenvolver habilidades de coordenação motora ampla e fina, atenção, concentração, raciocínio lógico,
criatividade, imaginação, memorização e a autoestima dos adolescentes por meio do aprendizado das
técnicas de artesanato;
2. Contribuir para o desenvolvimento de diversas competências entre os adolescentes, tais como o trabalho
em equipe, a inovação e a capacidade de enfrentar desafios e de transformar.
3. Contribuir para a formação dos adolescentes para o mercado de trabalho no futuro, principalmente pelo
potencial do artesanato como atividade associada ao empreendedorismo.

,3.6 Metas:

META
Capacitar 30 adolescentes e/ou mães,
aumentando o conhecimento dos mesmos em
técnicas artesanais em 12 meses

4.METODOLOGTA

RESULTADO
Adolescentes e/ou mães
produzirem artesanato.

capacitados para

As aulas são desenvolvidas de fonna que os educandos tenham conhecimento das várias possibilidades de
criação no mundo da arte-artesanato, contribuindo para que escolham a que mais facilmente e melhor
desenvolverão.

Cada educando tem um nível de COlli1.ecimento e habilidade, o que faz necessária a atenção individualizada
do instrutor até que alcancem um grau de execução e, assim, se inicie o aprendizado em grupo. A partir do
ensinamento de uma base comum, os adolescentes serão incentivados a usarem a imaginação a fim de
promover a inovação e a sua capacidade de enfrentar desafios e de transformar.
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É importante frisar que o ensinamento do artesanato requer um acompanhamento muito próximo do
educando e, por isso, as tunnas devem ter no máximo 8 alunos. Sendo assim, o instrutor estará disponível
na Abrace três vezes por semana para acompanhar no máximo três turmas por semana. O instrutor também
vai cumprir uma carga horária de 4 horas semanais para planejamento, organização do material, correção
da apostila etc. Como o público da Casa de Apoio é rotativo, devido às viagens e internações, o projeto
prevê alcançar até 30 adolescentes diferentes em 12 meses, sendo eles provenientes do DF ou de outras
regiões do país.

Os educandos terão a criatividade estimulada por meio da exibição de vídeos, da consulta em revistas, de
visitas às exposições de artesanato e da disponibilização de materiais diversos na produção das peças
ensinadas.

O acolhimento do instrutor será fundamental nas aulas, a fim de ouvir suas expectativas e experiências.
Essas trocas são importantes para unir o grupo e fortalecer a vontade de ajuda mútua.

As alunas e alunos ficarão com as peças produzidas por elas e eles para contribuir na fixação do aprendizado
e para uso pessoal. Também as peças ficarão expostas na sala de artesanato da Abrace para estimular outros
e outras sobre a diversidade da cultura envolvendo o artesanato. Eles ainda terão a oportunidade de expor
e vender seus produtos no Café de Contribuintes que acontece 3 vezes anual com doadores da Abrace. A
renda integral da venda dos mesmos será repassada para a responsável dos adolescentes (geralmente a mãe).
São apenas 3 manhãs no ano, mas será uma oportunidade de vivenciar o empreendedorismo na prática.

Será utilizada como material pedagógico uma apostila que os alunos irão preencher no decorrer das oficinas
com as informações necessárias, tais como a confecção de cada peça, o passo a passo, medidas, dicas,
sugestões. A instituição irá disponibilizar o material gratuitamente.

É importante frisar que a Abrace irá se responsabilizar por resguardar a segurança dos educandos com o
manuseio dos equipamentos e objetos perfuro-cortantes.

Inicialmente, sugere-se a realização dos seguintes módulos, que poderão ser readequados conforme a
satisfação dos educandos e também das ideias que forem trazidas no decorrer das trocas de informações
nas oficinas:

• Modulo 1- Caderno forrado com tecido
• Módulo 2- Crochê: técnica artesanal de se produzir objetos para decoração ou peças que são

utilizadas no dia-a-dia, como toalhas de banho, de mesa, de rosto, tapetes, panos de prato, roupas,
bolsas.

• Módulo 3- Tricô: técnica de entrelaçar o fio (de lã ou outra fibra têxtil) de fonna organizada,
criando-se assim um pano que se destaca por suas características de textura e elasticidade.

• Módulo 4- Confecção de Bijuterias e tiaras
• Módulo 5- Tear manual: atividade de fabricar roupas e tapetes com o auxílio de equipamentos

simples.
• Módulo 6- Macramé: técnica de tecer fios, que não utiliza nenhum tipo de maquinaria ou

ferramenta.
• Módulo 7- Pachtcolagem: técnica que utiliza de um papel termo colante, vários pedaços de retalhos

de tecidos que serão cortados de forma que montem desenhos e são aplicados sob um trabalho liso.
• Módulo 08- Decoração natal: enfeites de feltro, bolas de isopor decoradas, guirlanda de balas,

arvóre de balas, bombons e rolhas
• Módulo 09- Corte e Costura
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• Módulo 10 - Reaproveitamento de Banners: fabricação de bolsas, estojos, nécessaires, etc.

5.PLANO DE APLICAÇÃO

. )d- S . I (du vençao oCla espesas e custeIo

Natureza da Despesa Unidade de
Quantidade

Valor Unitário (média
Valor Total

medida de referência)*
Materiais Diversos:

FITA CETIM FINA
:METRO 100 R$ 3,00

09mm R$ 300,00
FITA CETIM GROSSA

METRO 100 R$ 5,00
10mm R$ 500,00

FITA CETIM 15-16mm
METRO 20 R$ 6,00

CORES VARIADAS
R$ 120,00

VIES FINO UNIDADE 20 R$ 2,97 R$ 59,40
CAIXA DE COLA

CAIXA 4 R$ 45,00
UNIVERSAL R$ 180,00
CADERNO

UNIDADE 100 R$ 10,00
BROCHURA R$ 1.000,00

LACINHOS DIVERSOS
PACOTE COM

100 R$ 3,99
10 R$ 399,00

TESOURA DE
UNIDADE 6 R$ 45,00

PICOTAR R$ 270,00

FITA :METRICA
CAIXA COM

8 R$ 14,00
12 UNIDADES R$ 112,00

LINHA N°20 CARRETEL 6 R$ 2,50
R$ 15,00

LINHAN~5 CARRETEL 6 R$ 2,50
R$ 15,00

AGULHA
PACOTE COM

30 R$ 2,00
20 UNIDADES R$ 60,00

AGULHA N°18
PACOTE COM

6 R$ 3,50
10 UNIDADES R$ 21,00

AGULHAN°24
PACOTE COM

6 R$ 2,50
10 UNIDADES R$ 15,00

ALFINETE COM
VIDRO COM

CABEÇA 31mmlO,55
100 10 R$ 6,00

UNIDADES R$ 60,00
MANTA ACRILICA :METRO 6 R$ 15,00 R$ 90,00
COLAEXTRA KILO 4 R$ 18,00 R$ 72,00

S b
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SIANINHA
PACOTE COM

15 R$ 3,50
10 METROS R$ 52,50

LÃ
PACOTE COM

10 R$ 15,00
5 NOVELOS R$ 150,00

LINHA NOVELO 100 R$ 8,50 R$ 850,00
BARBANTE KILO 20 R$ 15,00 R$ 300,00
AGULHAPARA

UNIDADE 20 R$ 3,50 R$ 70,00
BARBANTE
FELTRO METRO 15 R$ 10,00 R$ 150,00

LINHA MEADA
CAIXA COM

10 R$ 19,00 R$ 190,00
12 UNIDADE

FIBRA DE SIUCONE 5KG 1 R$ 75,00 R$ 75,00

LINHA 100% PACOTE COM
15 R$ 19,00 R$ 285,00

POLIESTER 1.300 M 10 UNIDADES

CAIXA COM
BOTA0 200 2 R$ 12,00 R$ 24,00

UNIDADES

MAQUINA DE
UNIDADE 1 R$ 100,00 R$ 100,00

PREGAR BOTÕES

MATRIZ BOMBE UNIDADE 1 R$ 30,00 R$ 30,00
COLA QUENTE UNIDADE 2 R$ 25,00 R$ 50,00

PACOTE COM
BOTÃO 144 2 R$ 5,00 R$ 10,00

UNIDADES
TESOURAS CAIXA COM

5 R$ 25,00 R$ 125,00
DOBRÁVEIS 20
ALFINETE DE CAIXA COM

2 R$ 15,00 R$ 30,00
SEGURANÇA N° 2 100
ALICATE UNIDADE 10 R$ 8,50 R$ 85,00
TOALHA DE MÃo UNIDADE 30 R$ 2,20 R$ 66,00
TERMOLINA UNIDADE 10 R$ 4,00 R$ 40,00

PAPEL 45
10 R$ 10,00 R$ 100,00

TERMOCOLANTE CENTIMETRO

PACOTE COM
BOLAS DE ISOPOR 100 30 R$ 10,00 R$ 300,00

UNIDADES
ESTILETES UNIDADE 30 R$ 7,00 R$ 210,00
CASEADOR MANUAL UNIDADE 30 R$ 2,50 R$ 75,00

ALFINETE SIMPLES
CAIXA COM

19 R$ 5,00
50 GRAMAS R$ 95,00

ARGOLA DE
UNIDADE 30 R$ 16,00

BASTIDOR R$ 480,00
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FIO DE NYLON ROLO 20 R$ 2,50 R$ 50,00
FITA ADESIVA UNIDADE 5 R$ 3,00 R$ 15,00
GRAMPEADOR UNIDADE 5 R$ 45,00 R$ 225,00

GRAMPO MADEIRA UNIDADE 5 R$ 5,00 R$ 25,00

PACOTE COM
FLOR MIMOSA LISA 144 10 R$ 19,80 R$ 198,00

UNIDADES
TECIDO DE POA METRO 15 R$ 19,90 R$ 298,50

FERRO DE PASSAR A
VAPOR COM BASE UNIDADE 2 R$ 130,00 R$ 260,00
CERÂMICA
TABOA DE PASSAR
(Altura 8,20cm; Largura

UNIDADE 1 R$ 188,00 R$ 188,00
36,20cm; Comprimento
1,23m Poliéster
PAPEL CARTÃO UNIDADE 15 R$ 15,00 R$ 225,00
TEAR PEQUENO UNIDADE 5 R$ 11,90 R$ 59,50
ENTRETELA5TT METRO 5 R$ 5,00 R$ 25,00
TECIDO NATAL METRO 10 R$ 27,00 R$ 270,00
LANTEJOLA POTE50G 10 R$ 6,00 R$ 60,00

MIÇANGA PACOTE 500G 10 R$ 15,00 R$ 150,00

FITA NATAL 63 MM METRO 10 R$ 14,90 R$ 149,00

GLITER PEROLADO POTE 100 G 10 R$ 8,50 R$ 85,00

PORTA FITA ADESrvA UNIDADE 6 R$ 25,00 R$ 150,00
ARAME BASE METRO 10 R$ 2,84 R$ 28,40
TOTAL R$ 9.692,30

J 'doPd TervIços e ercelros - essoa un lca
N° Descrição Quantidade N° meses Valor Unitário Valor Total

(média de
referência)*

1. Prestador de serviços:
artesão (tabela
SINTBREF)

01 12 2.500,00 30.000,00
Contratação do

profissional pessoa
Jurídica (MEl)

Total: R$ 30.000,00

S
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·tal)dt (dUX110 ves lmen o espesas e capl
Natureza da Despesa QuantidadefUnida Valor Unitário Valor Total

de de medida (média de
referência) *

Total:

A T In t

d A rd PIesumo o ano e Lpllcaçao
Natureza de Despesa Valores (R$)

1 - Total Subvenção Social (Itens R$ 39.692,30
5.1+5.1.1+5.1.2+5.1.3)
2 -Total Auxílio Investimento (despesas de capital) R$ 0,00

3 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras) R$ 0,00

TOTAL DO PROJETO (1+2+3)= R$ 39.692,30

R

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

6 1 CONCEDENTE..
RECURSO

Natureza de Despesa Subvenção Social (despesas de custeio)
Meta 1: Capacitar 30 1° Parcela*** 2° Parcela 3° Parcela 4° Parcela
adolescentes, aumentando o
conhecimento dos mesmos

MÊs 10, 11 eem técnicas artesanais em 12 MÊs 1,2 e 3 MÊs 4,56 MÊs 7,8 e 9
meses 12

1.1 Etapa 1:
Pagamento doea)

R$7.500,00 R$7.500,00 R$7.500,00 iR$7.500,00instrutor(a) de
artesanato

1.2 Etapa 2: Aquisição R$ 2.423,08 R$ 2.423,08 R$ 2.423,08 IR.$ 2.423,08
de materiais

TOTAL POR PARCELA
R$ 9.923,08 R$ 9.923,08 R$ 9.923,08 IR.$ 9.923,08

7.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta 1: Capacitar 30 adolescentes e/ou mães, aumentando o conhecimento
dos mesmos em técnicas artesanais em 12 meses

MetalEtapa nO Especificaçã Valor DuraçãolMês
o das ações

Início ITérmino
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Contratação do
profissional pessoa
Jurídica (MEl) com
pagamento efetuado

Etapa 1: até 10 dias após
Pagamento apresentação de

1.1 doCa) nota fiscal e ~$30.000,00 Mês 1 Mês 12
instrutor(a) de comprovante do

artesanato DAS, elaboração do
plano de ensino e
ealização das

atividades

Etapa 2:
Compra de
materiais/matérias

1.2 Aquisição de
primas para

R$ 9.692,30 Mês 1 Mês 11
materiais

[confecção das peças

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento será realizado através de relatórios mensais de atividades do educador artesão, entrevistas
de satisfação e aprendizado com os educandos, fotos e gravação em vídeos durante as aulas e listas de
presença.
Também serão analisados os trabalhos realizados pelos alunos com exposição às famílias dos educandos e
à comunidade local.

Para mensurar o alcance das ações, serão coletados os seguintes dados:
1. Número de adolescentes participantes das oficinas
2. % de satisfação dos adolescentes com as aulas
3. Quantidade de peças artesanais produzidas
4. Relatório de Avaliação fmal
5. Levantamento de depoimentos sobre a satisfação dos beneficiados

9. DECLARAÇAO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fms de prova junto à CDCA, para
os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com
o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal,
que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito
Federal, na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento,

Brasília, DF, 19 de setembro de 2019.

~~~ 1;tyr6--
MARIA ANGELA MARINI VIEIRA FERREIRA

Presidente
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