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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:  

Educar Capoeira  

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 14/11/2019 TÉRMINO: 30/12/2019 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

Realizar os eventos oficiais culturais e esportivos promovidos pela ASDAS nos meses de 
novembro a dezembro, tais como: Encontro Feminino, Batizado, Troca de Cordas e Formatura;                                                        
Festival Mirim; e o Dia do Saci. Todos os eventos são para voltados para crianças, jovens e 
adolescentes do Projeto Educar Capoeira incluindo vivências de capoeira, canto, 
instrumentalização, rodas e apresentação. Todos os eventos serão realizados em Brasília/DF.  

JUSTIFICATIVA:  

Os Eventos Culturais do Grupo Arte Luta Brasil de Capoeira (ASDAS) são fruto de um trabalho 

realizado há mais de vinte e um anos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoa com 

deficiência física e/ou mental e, sobretudo, com aqueles em situação de vulnerabilidade social.  

 
Justifica-se a necessidade de execução desses eventos oficiais anualmente por acreditar que 

propiciando estratégias de direito à cultura, à arte, ao esporte e ao lazer, ter-se-á condições de 

alavancar, concomitantemente, uma ampla integração comunitária e o fortalecimento da prática 

da capoeira como arte-luta, esporte, lazer saudável e criativo. Além de proporcionar qualidade 

de vida através das vivências que serão realizadas em cada um deles, os eventos têm como 

foco a difusão da prática esportiva e cultural, do intercâmbio com pessoas de vários estados 

brasileiros, sobretudo a troca de informações, conhecimentos e experiências que contribuirão de 

certa forma para o crescimento pessoal e profissional. 

A capoeira faz integração entre diferentes componentes como a história, educação física, 

música, folclore, nossas tradições e filosofias de vida. Contudo, sua prática é uma manifestação 

popular e já e Patrimônio Cultural da Humanidade. Ela é mais uma ação integrada e 

complementar ao desenvolvimento cultural do individuo. Pode ser praticada por qualquer pessoa 

independente de raça, cor, religião ou situação social. Os eventos realizados através da 

capoeira são muito atrativos e alegres e atingem públicos de todas as idades. 

Uma vez por ano são realizados vários eventos culturais oficiais no Grupo Arte Luta Brasil 

(Batizado, Festival Mirim, Encontro Feminino, Dia do Saci), dentre eles destaca-se o mais 

esperado por todos, Encontro FAMÍLIA DE BAMBAS – Batizado, Troca de Cordas e Formatura. 

Todos os eventos são socioculturais, socioeducativos, sócio esportivos e artísticos que visam 

propiciar entretenimento, lazer, cultura, arte, sociabilização e integração entre praticantes de 

capoeira, familiares e comunidade em geral.  



 

O Batizado, Troca de Cordas e Formatura: é voltado para as crianças do Projeto Educar 

Capoeira em que o aluno receberá a sua primeira corda (batizado) ou a troca de graduação de 

acordo com nível em que se encontra ( 2º, 3º ou 4º corda, sucessivamente). Este ano será 

realizado também a Formatura que é a formação de Contra Mestre de Capoeira. É um mega 

evento que causa muita expectativa entre os alunos que irão batizar e os que irão trocar 

graduação. Contará com apresentações culturais, bem como vivências de capoeira angola, 

benguela e regional com os Mestres renomados da capoeira local e nacional, além de roda de 

confraternização.  

Ginga Menina: O evento voltado para as mulheres, porém, não se trata de definição de gênero, 

ou seja, aberto também para os homens. A participação das mulheres atualmente na capoeira 

têm tido muita relevância, pois as mulheres pouco se destacavam no mundo capoeirístico, no 

entanto isso vem mudando ao longo dos anos e a mulher capoeirista tem conquistado a cada 

dia o seu espaço dentro da capoeira. No Encontro Feminino elas trocam experiências, 

conhecimentos, socializam  e sobretudo, fortalece a participação feminina dentro do seguimento. 

Festival Mirim: As crianças estão cada dia mais adeptas a Capoeira e isso têm contribuído 

significativamente para o seu crescimento cultural, social, esportivo, psicomotor e psicossocial. 

O evento Festival Mirim e o Dia do Saci são direcionados tão somente para as crianças e 

adolescentes. Ocorrerão em dias distintos e cada um terá suas atrações. Os eventos justificam-

se pela necessidade das crianças terem um dia de lazer e entretenimento onde poderão brincar, 

conhecer, divertir, aprender e interagir com outras crianças de todas as cidades satélites de 

Brasília e Entorno. Só o sorriso no olhar de cada uma delas, onde terá atenção voltada para o 

seu bem estar, já justifica qualquer ação realizada. 

Em conclusão, as realizações dos Eventos Culturais e Esportivos são de grande valia e 

relevância para o Grupo Arte Luta Brasil (ASDAS) porque enriquece ainda mais o Projeto, 

possibilita mais experiência para os envolvidos, interação e integração com outros grupos de 

capoeira, agregação de conhecimento e sabedoria. Todos os eventos serão um show de cultura, 

arte e esporte com várias atrações e espetáculos, que servirão como motivação para a prática 

do esporte e gratificante para àqueles que dele participa. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

Detalhar as ações previstas na execução da parceria 

 

META 01– FESTIVAL MIRIM DE CAPOEIRA 

Data: 17 de Novembro/2019 

Público alvo: 200 (duzentas) crianças capoeiristas do Projeto Educar Capoeira e crianças 

convidadas de outros grupos de capoeira. 



 

Local: Caic Carlos Castello Branco – Gama/DF 

Horário: 12h00 

O Festival contará com a participação de vários grupos de capoeira da cidade do Gama e 

Entorno. As crianças poderão brincar, jogar e cantar tudo no mesmo lugar.   

O plano de divulgação contempla as seguintes estratégias: Elaboração de uma chamada para o 

evento através das redes sociais, elaboração de cartazes que serão afixados em todos os locais 

de treino de capoeira e principalmente no Caic, local de treino do Projeto. 

ATIVIDADE PRÉ EVENTO: 

 Autorização e Inscrição (só poderão participar do evento as crianças previamente 

autorizadas pelos pais ou responsáveis e inscritas): 

 Data: 14/11 a 15/11/2019 
 Local: Caic Carlos Castelo Branco 
  
OBS: as inscrições também poderão ser realizadas por meio do email do Grupo Arte Luta Brasil 
de Capoeira. 
 

METODOLOGIA: 

O III FESTIVAL MIRIM DE CAPOEIRA – PROJETO EDUCAR CAPOEIRA contará com a 
participação de diversos grupos de capoeira de Brasília/DF e Entorno e sua estruturação técnica 
será organizada pelo Grupo Arte Luta Brasil de Capoeira. 

- Abertura: Recepção das crianças convidadas e participantes do festival, entrega do número 

de identificação (das 13:00 às 13:55h); a) inicio das atividades com as boas vindas a todos (às 

14:00h), introdução do III Festival Mirim de Capoeira, agradecimentos aos colaboradores, 

apresentação dos jurados e convidados. 

- Animação: Estarão disponíveis para as crianças alguns brinquedos infláveis em que poderão 

se divertir antes da iniciação das apresentações. 

- Apresentação e Vivência cultural: apresentação de grupo de jiu jitsu mirim e adulto (10min) e 

vivência de Jiu Jitsu com o Mestre convidado (20min) a definir. 

- Das apresentações do Festival: formato das apresentações: melhor jogo individual; melhor 

jogo em duplas, melhor canto individual e melhor coro em Grupo e energia de roda. As 

apresentações serão de acordo com o regulamento do evento o qual será disponibilizado no ato 

da inscrição. 

 

Dos participantes:  

Apresentação de crianças de 05 a 14 anos, sexo feminino e masculino, com necessidade física 
e intelectual. 
 

 Duplas – Jogos Regional/Angola 

 Individual – Benguela 

 Cantos – individual  

 Melhor coro em Grupo e energia na roda. 



 

 Cada apresentação terá o tempo de 01(um) minuto, sendo cronometrado pelo arbitro 
central. 

 Na modalidade musical será concedido apenas uma música, intitulada como “Quadra” 
e/ou 3 minutos de pout porri  de capoeira. 

 Cada participante terá que estar no local do evento 1 (uma) hora antes dos início, para 
aquisição do seu colete numerado.  

 Cada grupo terá no máximo 20 crianças inscritas.  
 O evento terá a participação de 200 crianças. 

Da premiação: 
 1º Lugar – Bicicleta – aro 20, 24 e 26 - Medalha 

 2º Lugar – Skate - Medalha 

 3º Lugar -  – Patins - Medalha 

 
Obs: Todas as crianças participantes do festival receberão medalhas de participação. 
 
Dos Jurados: 
A mesa será composta por 04 jurados. 
Nenhum dos Jurados poderão ser capoeiristas. 
A nota estabelecida para cada criança terá o valor de 05 a 9 pontos.  

- Encerramento: Momento em que será distribuído o kit lanche para cada criança e os prêmios 
dos vencedores. As crianças também poderão se divertir nos brinquedos infláveis disponíveis no 
evento. 

- Avaliação do Evento: Será efetuada durante o evento pesquisa de satisfação por meio de 
entrevista, anotação das opiniões, relatos e sugestões e após por meios digitais. 
 

META 02- EVENTO DIA DO SACI 

Data: 23 de Novembro/2019 

Público alvo: 200 (duzentas) crianças capoeiristas ou não e comunidade em geral. 

O evento é cultural e literário, contará com a participação de várias crianças capoeiristas ou não 

do Projeto Educar Capoeira e comunidade em geral e do Entorno.  

ATIVIDADE PRÉ EVENTO: 

 DIVULGAÇÃO DO EVENTO – O evento será divulgado 20 (vinte) dias antes da 
realização nas redes sociais e cartazes, além das visitas aos grupos de Capoeira da cidade e 
do Entorno. 

 
EVENTO: 
 
 DIA DO SACI (EVENTO CULTURAL) 

Data:  23/11/2019. 
 Local: Caic Castelo Branco 
 Horário: 14h às 18h  



 

           Público alvo: Crianças do projeto e comunidade em geral.  

METODOLOGIA: 
 
- Abertura: Recepção das crianças convidadas e alunos do projeto (das 14:00 às 14:20h); a) 
inicio das atividades com as boas vindas a todos (às 14:20h), introdução do evento “Dia do 
Saci”, agradecimentos aos colaboradores, apresentação dos Mestres convidados. 

- Animação:  
-   brincadeiras folclóricas alusivas ao dia do SACI com um animador: pega saci;  corrida 

do saco, brincadeira da fita vermelha, esconde-esconde do saci entre outras; 
-  contador de histórias onde irá contar contos e mitos folclóricos, a história do folclore 

inclusive a do saci; 
- distribuição de gorros do saci; 

- distribuição de brinquedos e de livros literários (ao final); 

- brinquedos infláveis diversos, como pula-pula, cama elástica, futebol de sabão, 

guerra do cotonete entre outros; 

- carrinho gourmet disponível para as crianças durante todo o evento (algodão doce, 

pipoca, mini churros, cachorro quente e refrigerante). 

- Encerramento: Momento em que será distribuído uma mochila (brinde) com um livro literário e 
um brinquedo. 

  

META 03– ENCONTRO FEMININO GINGA MENINA 

Data: 30 de Novembro/2019 

Público alvo: 200 (duzentas) mulheres capoeiristas e convidados em geral. 

Local: Caic – Carlos Castello Branco ou Centro Olímpico do Gama/DF 

Horário: 13h as 18h 

V Encontro Feminino de Capoeira – Ginga Menina contará com a participação de várias 

mulheres de diversos grupos de capoeira de Brasília/DF, Entorno e vários estados brasileiros. A 

estruturação técnica do evento será organizada pela Associação Sócio-Cultural e Desportiva 

Arte do Saber - ASDAS, cujo nome fantasia é Grupo Arte Luta Brasil de Capoeira. 

O plano de divulgação contempla as seguintes estratégias: elaboração de várias chamadas para 

o evento através das redes sociais, elaboração de cartazes que serão afixados em todos os 

locais de treino de capoeira, principalmente no Caic, local de treino do projeto, além de visitas 

aos grupos de capoeira de Brasília e entorno. 

O evento incluirá diversas apresentações educativo-culturais como: 

- rodas de divulgação e visita aos grupos de capoeira do Gama e Entorno; 

- circuito de movimentação, canto, dança e instrumentação; 

- vivência cultural com as Mestras convidadas para o evento; 

- apresentação de percussão; 

- rodas de apresentação com as Mestras, C. Mestras, Professoras, alunas e 

convidadas; 



 

- confraternização. 

- roda de capoeira e distribuição dos brindes. 

METODOLOGIA: 
O evento será organizado para receber alunas de capoeira, professoras, Contra-Mestres, 
Mestras e praticantes da modalidade em geral. A proposta metodológica propõe um espaço 
participativo, desenvolvendo-se nos seguintes momentos: 

 Data: 30 de novembro/2019 – V ENCONTRO FEMININO DE CAPOEIRA – GINGA 
MENINA 

Local: Caic ou Centro Olímpico – Gama 

Horário: das 13h às 18h 

- Abertura: Recepção das convidadas e participantes em geral, preenchimento das inscrições e 
entrega de camisetas (das 13:00 às 13:55h); a) inicio das atividades com as boas vindas a todos 
(às 14:00h), introdução do V Encontro Feminino de Capoeira Ginga Menina, agradecimentos 
aos colaboradores, apresentação de Mestras (es), Contra-Mestres e professoras(es). 

- Apresentação cultural: Execução de coreografia de dança afro e/ou sequência de 
movimentações compreendendo a capoeira dança e expressões corporais diversas (15 min.). 

- Animação: Aula de percussão só com as mulheres em momento de aquecimento e 
alongamento como preparação para as demais atividades (20 min). 

- Vivência cultural: a) a palestra será iniciada com introdução oral da Mestra em que 
compartilhará sua experiência e conhecimento da capoeira juntamente com a explanação oral 
da representatividade feminina na capoeira na atualidade (15 min); b) exercícios de 
aquecimento e alongamento físico (10 min); c) ministração de aula com demonstração e 
execução das movimentações da capoeira (duração: 30min); d) considerações finais da Mestra 
(5 min).  

- Circuito: O formato de circuito será o adotado para realização das atividades centrais do 
evento, pois funciona de forma dinâmica e paralela em que serão oferecidas três oficinas em 
espaços delimitados num mesmo ambiente, ocorrerão simultaneamente e de forma cíclica. As 
oficinas oferecidas são: i) movimentação de capoeira, ii) dança afro, iii) canto, ritmo, 
instrumentação e/ou acrobacias. Os participantes são distribuídos em três grupos, cada grupo 
participará de uma oficina, ao término do tempo estabelecido será feita uma troca entre esses 
grupos para que todos participem das três atividades, mas poderão também optar em 
permanecer na oficina que mais lhe despertar interesse (1h 30 min). 

- Roda de apresentação: Formação e realização da roda que terá inicio com o jogo de Mestras, 
Contra-Mestres e professoras (10 min). 

- Roda de capoeira: Abertura da roda para promover a interação entre demais participantes, 
utilização da roda como do espaço para livre expressão corporal e artística por meio da 
capoeira, propiciando a criação de um ambiente de construção cultural (45 min). 

- Encerramento: Momento do coffe breack e entrega dos brindes. 

- Avaliação do Evento: Será efetuada durante continuidade do evento com pesquisa de 
satisfação por meio de entrevista, anotação das opiniões, relatos e sugestões e após por meios 



 

digitais. 

 

 META 04- ENCONTRO FAMÍLIA DE BAMBAS – BATIZADO, TROCA DE CORDAS E 

FORMATURA 

Data: 01 de Dezembro/2019 

Público alvo: 300 (trezentos) capoeiristas e convidados em geral. 

Local: Caic – Instituto Brasília Ambiental - IFB do Gama/DF 

Horário: 12h as 18h 

O Encontro Família de Bambas – Batizado, Troca de Cordas e Formatura contará com a 

participação de diversos grupos de capoeira de Brasília/DF e Entorno, Goiânia, Rio de Janeiro, 

São Paulo entre outros estados e sua estruturação técnica será organizada pela Associação 

Sócio-Cultural e Desportiva Arte do Saber - ASDAS, cujo nome fantasia é Grupo Arte Luta Brasil 

de Capoeira. O evento será organizado para receber alunos batizandos, Mestres, C.Mestres, 

Professores e Monitores de capoeira, além de convidados, familiares e comunidade em geral. A 

proposta metodológica propõe um espaço participativo, confortável, seguro, desenvolvendo-se 

no mês de setembro/2019,  com vivências, rodas, bate-papo, apresentações culturais e a troca 

de cordas e batizado dos alunos iniciantes do projeto: 

O plano de divulgação do evento contempla as seguintes estratégias: elaboração de várias 

chamadas para o evento através das redes sociais, elaboração de cartazes que serão afixados 

em todos os locais de treino de capoeira e principalmente no Caic, local de treino do Projeto, 

além de visitas aos grupos de capoeira de Brasília e entorno. 

  
O Evento será realizado nos seguintes locais: 

 - CAIC CARLOS CASTELLO BRANCO; Área Especial 20/23 – Gama Oeste 

 - INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - CAMPUS DO GAMA – PTE ALTA NORTE GAMA 

CRONOGRAMA: 

 
ATIVIDADE PRÉ EVENTO: 

 DIVULGAÇÃO DO EVENTO – O evento será divulgado nas redes sociais com a 

colocação de cartazes nos locais de treino, nas redes sociais em geral, além das visitas aos 

grupos de capoeira da cidade e do Entorno. 

EVENTO: 
 
 VIVÊNCIA CULTURAL DE CAPOEIRA COM MESTRE CONVIDADO 

Local: Caic Carlos Castelo Branco  
Horário: das 20hs as 22hs 
 

 BATIZADO, TROCA DE CORDAS E FORMATURA 



 

Local: IFB (GAMA)  
Horário: 12h às 18h 

 

O evento incluirá diversas apresentações educativo-culturais como: 

- rodas de divulgação e visita aos Grupos de Capoeira do Gama e Entorno; 

- show folclórico -  Dança Negra  - dança  ritmada nos toques de atabaque, 
coreografada com movimentos de expressão corporal, inspirados nas tribos africanas 
que migraram para o Brasil; 

- capoeira-show –apresentação de música de capoeira pelos alunos do projeto; 
- batizado e troca de cordas; 

- roda de mestres, professores e alunos; 

- confraternização com serviço de coffe break. 

METODOLOGIA: 

- PRIMEIRO DIA – 29 de novembro – Sexta-feira (20h as 22h) – Caic Carlos Castello 
Branco: Recepção dos Mestres, C. Mestres convidados, assinatura da lista de presença, 
vivência cultural de capoeira angola para os alunos do projeto e outros alunos convidados ao 
final, roda de confraternização com os alunos e boas vindas (21h30). 
 
- Vivência cultural: a) a palestra será iniciada com introdução oral do(s) Mestre(s) em que 
compartilhará sua experiência e conhecimento da capoeira angola e benguela (30 min); b) 
exercícios de aquecimento e alongamento físico (20 min); c) ministração de aula com 
demonstração e execução das movimentações da capoeira angola (duração: 40min); d) 
considerações finais do(s) Mestre(s) (15 min).  
 
- Roda de capoeira e bate papo: Formação e realização da roda para promover a interação 
dos participantes, execução da movimentação passada na vivência e utilização da roda como do 
espaço para livre expressão corporal e artística por meio da capoeira (duração: 30 min). 
 
ÚLTIMO DIA – 01 de Dezembro - Domingo (12h as 18h) – INSTITUTO FEDERAL BRASÍLIA 
– BATIZADO E TROCA DE CORDAS 

 - Organização e ornamentação do espaço do evento – IFB (12h as 14h) 
 - Abertura: Recepção dos convidados e participantes em geral, assinatura da lista de presença 
e entrega de camisetas para os convidados (das 14:00 às 14:30h); a) inicio das atividades com 
as boas vindas a todos (às 14:30h), introdução do IV Encontro Família de Bambas – Batizado e 
Troca de Cordas, agradecimentos aos patrocinadores, apresentação do(s) Mestres(as), Contra-
Mestres (as) e professores(as). 
 
- Apresentação cultural: Execução de coreografia de dança negra e/ou sequência de 
movimentações compreendendo a capoeira dança e expressões corporais diversas (10 min), 
capoeira-show – movimentos coreografados e acrobáticos com os alunos do grupo (10 min). 
 
- Apresentação de música de capoeira: (4min). 
 
- Roda de apresentação: Formação e realização da roda que terá inicio com o jogo dos 
Mestres, Contra-Mestres e professores (10 min). 
 
- Roda de capoeira – troca de cordas e batizado: Abertura da roda para promover a interação 
entre demais participantes, alunos, mestres, professores, utilização da roda como do espaço 
para livre expressão corporal e artística por meio da capoeira, propiciando a criação de um 
ambiente de construção cultural, entrega da primeira graduação para os batizandos (corda azul) 



 

e demais graduações (2h). 
 
- Encerramento: Momento do coffe breack. 
 
- Avaliação do Evento: Será efetuada durante continuidade do evento com pesquisa de 
satisfação por meio de entrevista, anotação das opiniões, relatos e sugestões e após por meios 
digitais. 

OBJETIVOS E METAS: 

Através da parceria públicos e/ou privadas irá fortalecer consideravelmente a cultura, a arte, a 
prática esportiva e o desenvolvimento de valores humanos da comunidade do Gama que 
atualmente sofre com a falta de incentivo para a cultura e para prática de lazer ativo e saudável. 
As metas a serem atingidas com a realização dos eventos oficiais do Projeto: 

Acadêmica: 

- Proporcionar aos alunos, mestres e professores envolvidos contato e aperfeiçoamento com 
outros mestres locais e nacionais, nas várias linguagens existentes da capoeira; 

 - fomentar o intercâmbio entre mestres locais e nacionais; 

- desenvolver o potencial artístico-musical, facilitando o contato com diversas vertentes da 
Capoeira Luta, Capoeira Dança e Arte, Capoeira Folclore e Capoeira Esporte; 

- conferir aos alunos novo grau de graduação na arte da capoeira. 

Social 

- Fomentar a descoberta de talentos em crianças, jovens e adultos carentes ou em situação de 
risco; 

- possibilitar a inclusão social de pessoas com deficiência física e/ ou mental; 

- despertar o interesse da comunidade em geral, com meta de alcançar mais alunos para o 
projeto Educar Capoeira; 

- incentivar a formação de platéia. 

Profissional 

- Proporcionar aos participantes agregar conhecimento e aumento do leque cultural; 

- solidificar e ampliar o campo de atuação dos capoeiristas; 

- estimular a participação dos gêneros de forma igualitária no seguimento. 

Cultural 

-  fortalecimento da capoeira como arte/cultura/esporte; 

- incentivar a formação de multiplicadores da arte, cultura e esporte; 



 

- contribuir para o fomento da cultura local, promover a qualidade de vida e manutenção da 
saúde dos seus participantes. 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Comunidade capoeiristica 

Comunidade em geral 

 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Meta 01 – R$ 23.788,56 

Meta 02 – R$ 6.645,46 

Meta 03 – R$ 18.976,80 

Meta 04 – R$ 44.538,06 

Total:  única parcela a ser liberada em Novembro: R$ 93.948,87  (Noventa e três mil, 
novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos).  

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Unidade de 
Media 

Qtde Valor Unitário Valor Total 

Meta 1 - FESTIVAL MIRIM 

1.1 Colete 
numerado 

unidade 200  R$            
15,00  

R$ 3.000,00 

1.2 Brindes 
(mochila saco) 

unidade 200  R$              
8,50  

R$ 1.700,00 

1.3 Troféus 
(grande) 

unidade 1  R$            
95,00  

R$ 95,00 

1.4 Medalhas 
(acrílico) 

unidade 200  R$            
13,88  

R$ 2.775,00 

1.5 Pandeiro unidade 1  R$          
148,63  

R$ 148,63 

1.6 Berimbal unidade 3  R$            
90,00  

R$ 270,00 

1.7 Bicicleta aro 
20 

unidade 4  R$          
432,00  

R$ 1.728,00 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Meta 01 – Festival Mirim 17/11/2019 17/11/2019 

Meta 02 – Dia do Saci 23/11/2019 23/11/2019 

Meta 03- Encontro Feminino – Ginga Menina 30/11/2019 30/11/2019 

Meta 04 – Encontro Família de Bambas – Batizado, troca de 
Cordas e Formatura 

01/12/2019 01/12/2019 



 

1.8 Bicicleta aro 
24 

unidade 4  R$          
449,00  

R$ 1.796,00 

1.9 Bicicleta aro 
26 

unidade 4  R$          
449,00  

R$ 1.796,00 

1.10 Patins unidade 6  R$          
333,60  

R$ 2.001,59 

1.11 Skate unidade 6  R$          
206,23  

R$ 1.237,35 

1.12 Serviço de 
buffet - kit 
lanche 

serviço 200  R$            
12,00  

R$ 2.400,00 

1.13 Locação de 
estrutura para 
banner 18mt  
(montagem e 
desmontagem) 

diária 1  R$          
576,00  

R$ 576,00 

1.14 Sonorização 
(4 caixas) 

diária 1  R$          
600,00  

R$ 600,00 

1.15 Locação de 
mesa com 4 
cadeiras 
(plástico) 

serviço 10  R$            
12,00  

R$ 120,00 

1.16 Serviço de 
brigadista 

serviço 2  R$          
160,00  

R$ 320,00 

1.17 Serviço de 
primeiros 
socorros 

serviço 1  R$          
750,00  

R$ 750,00 

1.18 Serviços 
gráficos - 
cartaz 

serviço 10  R$              
7,50  

R$ 75,00 

1.19 Locação de 
ônibus 

serviço 3  R$          
800,00  

R$ 2.400,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 23.788,56 

Meta 2 - DIA DO SACI 

2.1 Brinde 
(mochila saco) 

unidade 200  R$             
8,50  

R$ 1.700,00 

2.2 Pandeiro unidade 1  R$         
148,63  

R$ 148,63 

2.3 Serviço de 
carrocinha 
gourmet - 
Algodão doce 
(200 crianças) 

diária 1  R$         
150,00  

R$ 150,00 

2.4 Serviço de 
carrocinha 
gourmet - 
Pipoca (200 
crianças) 

diária 1  R$         
150,00  

R$ 150,00 

2.5 Serviço de 
carrocinha 
gourmet - 
Cachorro 
quente (200 

diária 1  R$         
240,00  

R$ 240,00 



 

crianças) 

2.6 Serviço de 
carrocinha 
gourmet - 
Crepe palito 
(200 crianças) 

diária 1  R$         
240,00  

R$ 240,00 

2.7 Locação de 
brinquedos 
infláveis cama 
elástica 
grande 

diária 1  R$         
150,00  

R$ 150,00 

2.8 Locação de 
brinquedos 
infláveis - 
piscina com 
bolinhas 

diária 1  R$         
143,33  

R$ 143,33 

2.9 Locação de 
brinquedos 
infláveis - 
futebol com 
sabão 

diária 1  R$         
370,00  

R$ 370,00 

2.10 Locação de 
brinquedos 
infláveis - 
guerra de 
cotonete 

diária 1  R$         
300,00  

R$ 300,00 

2.10 Locação de 
estrutura  para 
banner 18mt 
(montagem e 
desmontagem) 

diária 1  R$         
576,00  

R$ 576,00 

2.11 Sonorização 
(4 caixas) 

diária 1  R$         
600,00  

R$ 600,00 

2.12 Serviço de 
brigadista 

serviço 2  R$         
160,00  

R$ 320,00 

2.13 Serviço de 
primeiros 
socorros 

serviço 1  R$         
750,00  

R$ 750,00 

2.14 Serviços 
gráficos - 
cartaz 

serviço 1  R$             
7,50  

R$ 7,50 

2.15 Locação de 
ônibus 

serviço 1  R$         
800,00  

R$ 800,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 6.645,46 

Meta 3 - ENCONTRO FEMININO - GINGA MENINA 

3.1 Camiseta 
malha fria 

unidade  200  R$           
25,00  

R$ 5.000,00 

3.2 Sacola 
metalizada 

unidade  200  R$             
7,12  

R$ 1.424,00 

3.3 Berimbau unidade  3  R$           
90,00  

R$ 270,00 

3.4 Pandeiro unidade  1  R$         
148,63  

R$ 148,63 



 

3.5 Serviço de 
buffet - Kit 
Lanche 

serviço 200  R$           
12,64  

R$ 2.527,50 

3.6 Locação de 
estrutura  para 
banner 24mt 
(montagem e 
desmontagem) 

diária 1  R$         
576,00  

R$ 576,00 

3.7 Sonorização 
(4 caixas) 

diária 1  R$         
600,00  

R$ 600,00 

3.8 Hospedagem diária 2  R$         
155,00  

R$ 310,00 

3.9 Serviço de 
brigadistas 

serviço 2  R$         
160,00  

R$ 320,00 

3.10 Serviço de 
primeiros 
socorros 

serviço 1  R$         
750,00  

R$ 750,00 

3.11 Serviço 
gráficos - 
cartaz 

serviço 10  R$             
7,50  

R$ 75,00 

3.12 Locação de 
ônibus 

serviço 1  R$         
800,00  

R$ 800,00 

3.13 Passagem 
área - 
SP/BSB/SP 

serviço 1  R$         
675,67  

R$ 675,67 

3.14 Apresentação 
cultural local 

cachê 2  R$      
1.500,00  

R$ 3.000,00 

3.15 Apresentação 
cultural 
nacional 

cachê 1  R$      
2.500,00  

R$ 2.500,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 18.976,80 

Meta 4 - BATIZADO, TROCA DE CORDAS E FORMATURA 

4.1 Camiseta 
malha fria 

unidade 300  R$           
25,00  

R$ 7.500,00 

4.2 Berimbau unidade 9  R$           
90,00  

R$ 810,00 

4.3 Atabaque unidade 1  R$         
650,00  

R$ 650,00 

4.4 Abadá unidade 150  R$           
42,90  

R$ 6.435,00 

4.5 Bastão de 
maculelê 

unidade 100  R$             
8,00  

R$ 800,00 

4.6 Rolo de 
cordas em 
algodão 

rolo 3  R$         
392,50  

R$ 1.177,50 

4.7 Troféus 
tamanho 
médio 

unidade 10  R$           
85,00  

R$ 850,00 

4.8 Sonorização 
(4 caixas) 

diária 1  R$      
1.563,75  

R$ 1.563,75 

4.9 Locação de 
estrutura  para 
banner 24mt - 

diária 1  R$      
3.970,00  

R$ 3.970,00 



 

painel de Led 
(Montag.  e 
desmont) 

4.10 Serviço de 
buffet (coffe 
break para 
300 pessoas) 

serviço 300  R$           
16,47  

R$ 4.942,43 

4.11 Serviço de 
brigadista 

serviço 3  R$         
160,00  

R$ 480,00 

4.12 Serviço de 
primeiros 
socorros 

serviço 1  R$         
750,00  

R$ 750,00 

4.13 Serviço de 
confecção de 
banner 24m² 

serviço 1  R$      
1.050,00  

R$ 1.050,00 

4.14 Serviços 
gráficos - 
cartaz 

serviço 10  R$             
7,50  

R$ 75,00 

4.15 Hospedagem diária 4  R$         
155,00  

R$ 620,00 

4.16 Passagem 
aéres 
MG/BSB/MG 

serviço 1  R$         
759,34  

R$ 759,34 

4.17 Passagem 
aéres 
SP/BSB/SP 

serviço 1  R$         
675,67  

R$ 675,67 

4.18 Passagem 
aéres 
RJ/BSB/RJ 

serviço 1  R$         
929,37  

R$ 929,37 

4.19 Apresentação 
Cultural local 

cachê 2  R$      
1.500,00  

R$ 3.000,00 

4.20 Apresentação 
Cultural local 

cachê 3  R$      
2.500,00  

R$ 7.500,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 44.538,06 

TOTAL>>> R$ 93.948,87 

 
 

ANEXOS 

[x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ x] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 
 


