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Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: MÃOS CRIATIVAS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 31/12/2021 TÉRMINO: 30/04/2021 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

O Projeto Mãos Criativas visa promover oficinas de economia criativa nas modalidades de tear 

manual, bonecas manuais, crochê, vassoura ecológica e utensílios de decoração manual com 

atendimento de 100 (cem) participantes, sendo 20 alunas por turma. As aulas ocorrerão de segunda 

a sexta-feira entre 8:30hs e 16:30hs na Região Administrativa do Gama/DF com duração de 3 (três) 

meses.  

JUSTIFICATIVA:  

O Projeto Mãos Criativas visa proporcionar uma nova perspectiva de vida por meio da do 

desenvolvimento humano, principalmente, diante da severa crise financeira em que o nosso País se 

encontra atualmente, impactando principalmente nas desigualdades sociais. Por isso, percebe-se a 

necessidade de fomentar oficinas de geração de renda para mulheres de baixa renda bem como 

capacitá-las para inclusão no mercado de trabalho. Logo, na modalidade de oficinas, o projeto 

formará 100 (cem) mulheres com objetivo de torná-las aptas se desenvolverem como autônomas, 

no qual oportunizará o mercado de trabalho e impulsionará a economia criativa da Região 

Administrativa do Gama. Além disso, o projeto promoverá a autoconfiança e a elevação da 

autoestima das mulheres, pois quando elas iniciam o projeto estão sem confiança em suas 

capacidades e quando finalizam, estão seguras e encorajadas a ocupar seu lugar na sociedade e a 

buscar oportunidades no mercado de trabalho ou criar sua própria fonte de renda. É uma formação 

profissional que vai além da qualificação, oportuniza cidadania com foco na igualdade de gênero. 

E ainda, o projeto é direcionado as mulheres em situação de vulnerabilidade social visando 

promover a autonomia econômica, estímulo a qualificação para geração renda e independência 

financeira, oferecendo as mulheres o princípio básico da liberdade de decidir o que é melhor para 

sua vida e de sua família, até porque, de acordo com divulgação da Metrópoles, as mulheres 

representam 64,7% dos desempregados do Distrito Federal – DF. 

Logo, projeto por meio das oficinas gerará oportunidades para 100 (cem) mulheres em situação de 

vulnerabilidade social, no qual cada participante receberá materiais de produção para que elas 

possam dar início ao seu negócio. Perceba, que o principal diferencial desse projeto é   sua 

sustentabilidade, capacitamos e entregamos o material produzido nas oficinas para que elas possam 

obter renda.  Além disso, as alunas participaram de palestras como identidade profissional, 

economia criativa, empreendedorismo feminino, marketing digital, tudo isso, para prepará-las para 

serem Microempreendedoras Individuais inicialmente. 



 

Todo o projeto tem traços marcantes da economia criativa, a modalidade de cada oficina e a 

produção de itens que elas irão aprender, o que permitirá que as mulheres em situação de 

vulnerabilidade possam gerar renda por meio da arte, o que fomenta a economia local da Região 

Administrativa do Gama, assim, por meio desse projeto, será gerado 15 (quinze) empregos diretos 

por quando perdurar as ações do projeto e 5 (cinco) indiretos em relação aos prestadores de serviços. 

Outra característica do projeto é no que tange a acessibilidade, pois salas onde serão ministradas as 

aulas são espaçosas o que permite colocar as mesas umas distantes das outras, o local é de fácil 

acesso caso tenha alunas com algum tipo de deficiência física, assim, como os banheiros são 

adaptados e possui vagas de estacionamento e demais atendimentos que fizer necessário  de acordo 

com a Lei 6.858 de 27 de maio de 2021, a qual dispõe sobre a garantia de acessibilidade aos 

deficientes visuais. 

No que tange às ações sanitárias/ COVID-19 durante a execução do evento pontuares: 

1. Disponibilização de dispense de álcool gel 70%, 2 fixos em pontos estratégicos no espaço 

do projeto para o público/colaboradores; 

2. Iremos dispor de máscaras descartáveis, disponíveis para as alunas/colaboradores; 

3. Solicitaremos que as alunas/colaboradores disponibilizem seus contatos, deixando claro a 

todos que os contatos serão compartilhados com autoridades sanitárias, caso algum 

participante venha a apresentar sintomas suspeitos. Caso não concordem que seus contatos 

sejam compartilhados, não irão participar do projeto; 

4. Incentivo que as alunas/colaboradores adotem a etiqueta respiratória, cobrindo o rosto com 

o cotovelo ou com um lenço de papel ao tossir ou espirrar; 

5. Lixeiras espalhadas em pontos estratégicos no espaço do projeto para as 

alunas/colaboradores; 

6. Banheiros higienizados; 

7. Organização das atividades em sala a serem oferecidas de forma que as pessoas mantenham 

distância de dois metros umas das outras.  

Destarte, para atender as 100 (cem) participantes do projeto, iremos colocar duas turmas em uma 

entidade parceira, Associação Cultural de Esportes e Artes Central – ACEAC localizado na rua 

Dálias Lote 04 Cidade Nova – DVO, situada na Região Administrativa do Gama, a necessidade de 

expandir as aulas para outras parcerias é devido ao  tamanho dessa Região Administra, pois o Gama 

e divido em 6 (seis) setores:  Norte, Sul, Leste, Oeste, Central e de Indústria, fora a parte rural, o 

que torna bem expansiva a ponto de que para se locomoverem é preciso da condução (ônibus). 

Então, para evitar que essas mulheres necessitem de ônibus para chegar ao projeto, com a parcerias 

é possível atendê-las, não apenas as mulheres que fazem parte da nossa entidade, mas todas aquelas 

que se encontram em situação de vulnerabilidade.  

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

O Projeto Mãos Criativas – serão oferecidas oficinas onde os professores especialistas em 

artesanato vão elaborar estratégias e etapas de desenvolvimento do produto artesanal a ser 

confeccionado pelas alunas. Assim o projeto atenderá as seguintes modalidades oficineiras.  



 

1. Tear manual com fuxico; 

2. Bonecas manuais; 

3. Crochê; 

4. Vassoura ecológicas; 

5. Utensílios de decoração manual. 

FASE DE PRÉ-PRODUÇÃO  

Nesta fase vamos promover as divulgações das chamadas ao projeto Mãos Criativas nas redes 

sociais, com explicações sobre os critérios para o processo das inscrições que será via formulário 

online (vide em anexo) em que será limitado até 100 inscrições. Em paralelo, iremos realizar as 

cotações para aquisição dos materiais didáticos necessários para a execução dos trabalhos, 

preparação do espaço físico e a contratação dos profissionais/oficineiros que irão ministrar os 

cursos. Todas as ações serão desenvolvidas na Região Administrativa do Gama. 

As divulgações ocorreram no Instagram da entidade: @instituto_av3 

Do critério para as inscrições do projeto 

As 100 (cem) vagas serão destinas para as mulheres a partir de 16 anos de idade que estejam 

desempregadas ou que sejam beneficiarias de programas socais, ou ainda, estudantes da rede 

pública de ensino. Cada participante poderá escolher mais de uma oficina deste que sobrem vagas, 

pois a preferência será daquelas que ainda não realizaram nenhuma oficina e que os horários sejam 

compatíveis.   

Do quadro de pessoal envolvidos  

Coordenador de projeto, coordenador geral, coordenadora administrativo, assessoria de 

comunicação, web designer, jurídico, contador, fotografo e instrutores. 

DA FASE DE PRODUÇÃO  

As oficinas serão realizadas na Região Administrativa do Gama, tanto na sede da entidade quanto 

em locais parceiros do projeto para atender a predominância de moradia das alunas, ou seja, quanto 

mais próximo da residência das alunas as oficinas serem ministradas, maiores são as chances de 

chegarmos ao final das oficinas com cem por cento de êxito das 100 (cem) participantes, pois 

estamos falando de um público-alvo que estão desempregas, sem condições até para passagem do 

ônibus, mesmo sendo circular.  

Endereços: 

No endereço da entidade: Praça 04 Bloco C, loja 3 Setor Sul do Gama, Cep: 72.415-000 

Oficinas de Tear, crochê, bonecas e Utensílios de decoração manual. 

E no endereço da entidade parceira 



 

Associação Cultural de Esportes e Artes Central – ACEAC localizado na rua Dálias Lote 04 Cidade 

Nova – DVO 

Oficina de Vassoura ecológica  

No que tange aos professores, todos são especializados na oficina em que ministrarão as aulas. O 

formato das aulas serão presenciais, respeitados as políticas protetivas do COVID com apenas 20 

alunas por turma. Haverá aulas de segunda a sexta-feira, das 8:30hs às 10:30hs e das 14:30hs às 

16:30hs com 2 (duas) horas/aulas. Cada oficina tem seu quantitativo de encontros que variam entre 

8 e 14 encontros.  

Do quadro de pessoal envolvidos  

Coordenador de projeto, coordenador geral, coordenadora administrativa e professoras. 

Do conteúdo e do material das oficinas  

Oficina de tear/fuxico de tamanho variados - pequeno, médio e grande: direcionado para ensinar 

as alunas técnicas de produção de cachecol e toucas.  

Conteúdo com apostila: introdução, conceito, passo a passo e moldes. 

Material: agulhas de crochê nº 0 e nº 2, pacotes de novelos de lã cores variadas, tesoura grande e  

agulha de tapeçaria. 

Cada aluna receberá seu próprio material para aprender o conteúdo da oficina e prosseguir com sua 

produção independente com certificado. 

Vagas:20 

Bonecas manuais - direcionado para ensinar as alunas técnicas de produção de reaproveitamento 

de tecidos abordando com a montagem do corpo da boneca, corte das roupas da boneca: vestido, 

meias, sapatos e bolsa, montagem das roupas no corpo da boneca, aplicação do cabelo e detalhes 

do rosto, como fazer pernas e bota, montagem do corpo, braços e pernas das bonecas e finalização 

da boneca. 

Conteúdo com apostila: introdução, conceito, passo a passo e moldes. 

Material: tecido algodão estampados para roupa, tecido algodão liso cor de pele para corpo, lã ou 

cabelo sintético para cabelo, canetas acrilex: vermelho, preta, marrom, caneta fantasma, enchimento 

siliconada, cartolina ou papel para envelope para molde, tesoura grande e régua. 

Cada aluna receberá seu próprio material para aprender o conteúdo da oficina e prosseguir com sua 

produção independente.   

Vagas:20 

Crochê - direcionado para ensinar as alunas técnicas de produção com utilização de barbante para 

criar tapetes e jogos de mesa.  

Conteúdo com apostila: introdução, conceito, passo a passo e moldes. 

Material: linhas para crochê e barbante, agulhas de crochê nº 3, 4, 5, agulha de tapeçaria e tesoura 

grande. 

Cada aluna receberá seu próprio material para aprender o conteúdo da oficina e prosseguir com sua 

produção independente com certificado. 

Vagas:20 



 

Vassoura ecológicas – promover a produção de vassouras ecológicas a partir da reciclagem de 

garrafas PET, como forma de capacitação das mulheres da qual resulta, para elas a construção da 

autonomia, geração de renda, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. 

Conteúdo: Reciclagem, resíduos sólidos (garrafas pet) e tipos de vassouras ecológicas. 

Material: cabo de madeira plastificado, arame recozido, arame galvanizado, pacote de grego, 

martelo, alicate, alicate turquesa, tesoura e barra de ferro. 

Vagas:20 

Utensílios de decoração manual – a oficina oferecerá técnicas de modelagem artesanal com 

utilização de madeira, sementes, cola e outros. Esse tipo de produto agregado a um design 

apropriado tem alto valor no mercado. Um gerador de renda que possibilita as mulheres a 

produzirem em suas casas podendo, desta forma, conciliar com outros afazeres das mulheres 

Conteúdo: introdução, conceito, passo a passo e moldes. 

Material: de coleta de sobras de Sibipiruna (árvore em abundância em Brasília), cola e moldes.  

Cada aluna receberá seu próprio material para aprender o conteúdo da oficina e prosseguir com sua 

produção independente com certificado. 

Vagas:20 

Da complementação das oficinas  

Identidade profissional  

Essa complementação de conteúdo tem por finalidade promover o desenvolvimento pessoal de cada 

participante, pois a autoconhecimento e postura profissional são responsáveis por apresentar suas 

personalidades e definir suas imagens enquanto pessoas inseridas no mercado de trabalho. Assim 

como ao longo da vida, vamos adquirindo características que nos formam como pessoa, isso 

também é possível quando se trata da profissão, pois uma especialista em competências individuais 

terá um encontro de 3 (três) horas com as 20 (vinte) participantes por turma com aplicação de 

questionário para traçar esse perfil e por quando durar as oficinas as participantes poderão enviar 

suas dúvidas via e-mail para a especialista. Esse encontro será ministrado como sendo a primeira 

aula.  

Marketing digital  

Essa complementação de conteúdo tem por finalidade auxiliar as participantes a vender de forma 

estratégica os produtos aprendidos e produzidos, pois o marketing digital, possui ferramentas que 

ajudam a orientar as ações para que as elas possam se destacar no mercado, pois possui um conjunto 

de estratégias que irá atingir o cliente em potencial, quando ele busca um produto, serviço ou 

qualquer informação na internet. Esse encontro ocorrerá no final de cada oficina com duração de 3 

(três) horas/aula. 

Não basta apenas elas aprender e produzir se não tiverem orientações de como vender esses 

produtos produzidos. Além disso, todas saíram com a identidade visual do seu produto e cadastrado 

em uma das redes sociais denominada Instagram, O diferencial dessa complementação e que as 

participantes que são mães poderão levar filhos a partir dos 14 anos para que eles vejam a 

importância desse segmento e ajudar suas mães nas publicações dos produtos produzidos, assim 

tentamos envolver toda a família na construção da economia criativa.  

Formação de Microempreendedor Individual 

Essa complementação de conteúdo tem por finalidade formalizar as 100 (cem) mulheres para saírem 

da informalidade e tomando conhecimento de todos os benefícios legais em se tornarem 

microempreendedoras individuais. Esse encontro ocorrerá no final de cada oficina com duração de 

3 (três) horas/aula. 

 

Quadro sujeito a mudanças adequando-se as necessidades das alunas.  



 

 

Oficina Turma De segunda a sexta-feira  Local  

Utensílios 

de 

decoração 

manual 

20 vagas 

 

 

 

Turma A – manhã  

10 encontros com 10 

horas/aula   

 

Turma B – tarde 

 10 encontros com 10 

horas/aula   

 

Horário – das 8:30hs às 

10:30hs e das 14:30hs às 

16:30hs. 

 Sede do 

Instituto 

Oficina 

vassoura 

ecológica 

20 vagas  

Turma A – manhã  

8 encontros com 10 

horas/aula   

 

Turma B – tarde 

 8 encontros com 10 

horas/aula   

 

Horário – das 8:30hs às 

10:30hs e das 14:30hs às 

16:30hs. 

Associação 

Cultural de 

Esportes e Artes 

Central – 

ACEAC 

localizado na 

rua Dálias Lote 

04 Cidade Nova 

– DVO 

Tear 

manual 

com 

fuxico 

20 vagas 

 

Turma A – manhã  

14 encontros com 10 

horas/aula   

 

Turma B – tarde 

 14 encontros com 10 

horas/aula   

 

Horário – das 8:30hs às 

10:30hs e das 14:30hs às 

16:30hs. 

Sede do 

Instituto  

Bonecas 

manuais 

20 vagas 

Turma A – manhã  

14 encontros com 10 

horas/aula   

 

Turma B – tarde 

 14 encontros com 10 

horas/aula   

 

Horário – das 8:30hs às 

10:30hs e ou das 14:30hs às 

16:30hs. 

Sede do Instituto 

Crochê 

20 vagas 

Turma A – manhã  

14 encontros com 10 

horas/aula   

 

Turma B – tarde 

 14 encontros com 10 

horas/aula   

 

Horário – das 8:30hs às 

10:30hs e ou das 14:30hs às 

16:30hs 

Sede do 

Instituto 

No encerramento das turmas haverá entrega dos certificados de conclusão das oficinas.  

 

CICLO DO PROJETO MÃOS CRIATIVAS  



 

 

 

 

 

Do quadro de pessoal envolvidos  

Professoras, produtora executiva, secretária, instrutoras e fotografa. 

A contratação da equipe técnica e de terceiros poderá ser mediante contrato de prestação de serviços 

– (RPA), notas fiscais e regime de contratação CLT por período de até 4 (meses) meses, a depender 

do tipo de prestação de serviço. Poderá ocorrer pagamentos em parcela única ou mensalmente 

mediante transferência bancária, cheque ou Pix.  

A execução do projeto será realizada na sede do Instituto ou em outros locais de parceiros com a 

entidade, no Instituto Brasil Melhor Transformação Social, localizado na quadra 4 do Gama Leste 

e Associação Cultural de Esportes e Artes Central – ACEAC localizado na rua Dálias Lote 04 

Cidade Nova - DVO - Gama/DF, assim conseguimos promover e atender as 100 (cem) mulheres 

para que elas não gastem passagem com ônibus, quanto mais próximo de sua residência, melhor 

será o êxito do projeto.  

A compra dos materiais para as oficinas não são materiais permanentes conforme tratam os artigos 

42 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014 e artigo 23 do Decreto nº 8.726, de 2016.  

FASE I DIVULGAÇÃO E 
INSCRIÇÃO

FASE II OFICINAS DE 
COMPETÊCIAS E 

AUTOCINHECIMENTO

FASE III OFICINA 
PRÁTICA

FASE IV CONTÉUDO 
COMPLEMENTAR DE 

MKT

FASE V CONTEÚDO 
COMPLEMENTAR DE 

MEI

FASE VI ENTREGA DE 
CERTIFICADOS E 
ENCERRAMENTO



 

Ainda conforme a artigo 38, § 1º e § 2º Decreto nº 8.726, de 2016, o  termo de fomento poderá 

admitir a realização de pagamentos em espécie (após saque à conta bancária específica da parceria) 

quando a OSC justificar a impossibilidade de pagamento mediante transferência eletrônica no plano 

de trabalho. Via de regra, pagamentos em espécie terão um limite individual de R$ 1.800,00 por 

beneficiário. Na compra dos materiais para as oficinas devido a particularidade de cada oficina 

poderá ser necessário o pagamento nesta modalidade do Decreto.  

 

CROMOGRAMA  

 

ATIVIDADES  DEZ/2021  JAN/2022 FEV/2022 MAR/2022 ABR/2022 

Pré-produção - 

divulgação, inscrições, 

aquisição dos materiais 

didáticos necessários para 

a execução dos trabalhos, 

preparação do espaço 

físico e a contratação dos 

profissionais/oficineiros 

     

Autoconhecimento e 

postura profissional com 

especialista. 

     

Oficina de tear/fuxico      

Bonecas manuais      

Crochê      

Vassoura ecológicas      

Utensílios de decoração 

manual 

     

Marketing digital  

 

     

Formação de 

Microempreendedor 

Individual 

 

     

Entrega dos certificados e 

encerramento 

     

Prestação de contas      

 

 



 

FASE DE PÓS-PRODUÇÃO  

1. Elaborar os relatórios das turmas; 

2. Realizar a publicação nas redes sociais as fotos e vídeos do projeto e divulgar a 

planilha financeiro com descrição das metas que foram contempladas via termo de 

fomento; 

3. Realizar o encerramento da conta bancária para fins de prestações de contas; 

4. Atender as diligências da desta Secretaria em relação a prestação de contas; 

5. Elaborar o relatório final da prestação de contas do projeto. 

 

OBJETIVOS E METAS: 

 

Objetivo Geral  

Promover o crescimento pessoal e profissional de 100(cem) mulheres em situação de 

vulnerabilidade social por meio das oficinas com trabalhos manuais, para fomentar a economia 

criativa e reduzir o desemprego na Região Administrativa do Gama.  

 

Objetivos específicos  Metas quantificáveis  

➢Utilização da produção manual como fator 

de geração de renda para as mulheres; 

➢ Desenvolver a melhor estratégia de 

comercialização dos produtos produzidos para 

incentivar as participantes das oficinas;  

➢ Melhorar a autoestima das participantes;  

➢Fortalecer projetos sustentáveis; 

➢ Incentivar a formalização das participantes 

para se tornarem microempreendedoras.  

 

 

 

➢Capacitar 100 (cem) mulheres nos pilares de 

aprender a conviver (desenvolvimento das 

competências sociais); aprender a fazer 

(desenvolvimento das competências 

produtivas); e aprender a conhecer 

(desenvolvimento de competências 

cognitivas); 

➢Produzir 100 peças de produtos artesanais 

com objetivo de reverter os resultados em 

benefício as participantes do projeto para gerar 

renda; 

➢ Desenvolver 100 empreendedoras por meio 

da econômica criativa.   

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

 

Mulheres em situação de vulnerabilidade social.  

 



 

CONTRAPARTIDA: 

[x ] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 

 

[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 

 

 

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Divulgação e inscrições/curadoria das redes sociais  31/12/2021 14/01/2022 

Aquisição dos materiais didáticos necessários para a execução 

dos trabalhos 
14/01/2022 14/01/2022 

Preparação do espaço físico e a contratação dos 

profissionais/oficineiros 
14/01/2022 14/01/2022 

Início das oficinas  17/01/2022 17/01/2022 

Autoconhecimento e postura profissional com especialista em RH. 17/01/2022 18/03/2022 

Oficina de tear/fuxico 18/01/2022 04/02/2022 

Bonecas manuais 7/02/2022 24/02/2022 

Crochê 28/02/2022 17/03/2022 

Vassoura ecológicas 7/02/2022 24/02/2022 

Utensílios de decoração manual 18/01/2022 04/02/2022 

Marketing digital  17/01/2022 18/03/2022 

Formação de Microempreendedor Individual 7/02/2022 24/02/2022 

Entrega dos certificados  26/02/2022 26/02/2022 

Relatório final das atividades  31/03/2022 31/03/2022 

Relatório da prestação de contas  30/04/2022 30/04/2022 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

   

O Projeto Mãos Criativas visa promover oficinas de economia 

criativa nas modalidades de tear manual, bonecas manuais, crochê, 

vassoura ecológica e utensílios de decoração manual com 

atendimento de 100 (cem) participantes, sendo 20 alunas por 

turma. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira entre 8:30hs e 

16:30hs com duração de até 3 (três) meses na sede da entidade, 

localizada no endereço Praça 04 Bloco C, loja 3 Setor Sul do 

Gama e na Associação Cultural de Esportes e Artes Central – 

31/12/2021 30/04/2022 



 

ACEAC localizado na rua Dálias Lote 04 Cidade Nova – DV. 

Cada início das oficinas comunicares a tempo hábil aos servidores 

deste órgão para que possam acompanhas as turmas.  

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Recebimento em parcela única no montante de: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

 

 

Ite

m 

Descrição da 

Despesa 

Referênci

a do preço 

Unidad

e de 

Media 

Quantidad

e 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 

1.1 Coordenadora do 

projeto - atenderá 

por 3 (três) meses e 

2 (duas) as 

demandas do 

projeto que 

equivale a 14 

(quatorze) 

semanas, conforma 

tabela FGV, sendo 

responsável pela 

elaboração, 

execução, 

fiscalização e 

prestação de 

contas. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.153 

Semana 14  R$      1.350,00  R$ 18.900,00 

1.2 Coordenadora 

geral  - responsável 

pela supervisão dos 

instrutores, 

frequência das 

alunas, supervisão 

dos colaboradores 

e seus 

desempenhos no 

projeto por um 

período de 3 (três) 

meses que equivale 

a 12 (doze) 

semanas. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.153 

Semana 12  R$      1.250,00  R$ 15.000,00 

1.3 Coordenadora 

administrativa- 

responsável pela 

pesquisa de 

mercado em 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod. 42 

Semana 8  R$          400,00  R$ 3.200,00 



 

relação aos 

pagamentos  e 

cotações dos itens 

do projeto, 

controle de 

emissão ou 

recebimentos das 

notas fiscais e ou 

recebimentos e 

elaboração dos 

relatórios 

gerencias e suporte 

as demais 

demandas da 

coordenação 

técnica do projeto, 

atenderá por  2 

(dois ) meses que 

equivale a 8 (oito) 

semanas. 

1.4 Secretária - 

responsável pela 

validação das 

apostilas, relação 

de frequência das 

alunas e dos 

professores e 

elaboração dos 

relatórios 

avaliativos pelo 

período de 2 (dois) 

meses que equivale 

a 8 (oito) semanas. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.116 

Semana 8  R$          350,00  R$ 2.800,00 

Sub-Total R$ 39.900,00 

Meta 2 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados 

2.1 Tear-   kits em 

madeira de tear 

manual para 

aprendizado de 

cachecol e toucas 

da oficina de tear e 

que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 dois meses. 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$          115,00  R$ 2.415,00 

2.2 Agulhas nº0 -   para 

atender a oficina de 

tear com 

aprendizado de 

cachecol e toucas 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

Unidade 21  R$              2,00  R$ 42,00 



 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

orçamento

) 

2.3 Agulhas nº2 -  para 

atender a oficina de 

tear com 

aprendizado de 

cachecol e toucas 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$              3,00  R$ 63,00 

2.4 Novelos de lã - 

pacotes de novelos 

cores variadas para 

a oficina de tear e  

oficina de bonecas 

manuais em que 

cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 42  R$            35,00  R$ 1.470,00 

2.5 Agulha nº 3/5-  

para atender a 

oficina de crochê 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$              6,50  R$ 136,50 

2.6 Barbante nº 6 -   

1kilo de barbante 

nº 6  para atender 

oficina de crochê  

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 22  R$            24,00  R$ 528,00 

2.7 Tecido algodão 

estampado -   rolo 

com  20+B17:G29 

metros para 

produção da 

oficina das bonecas 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Metro 20  R$            17,00  R$ 340,00 

2.8 Tecido algodão 

liso -  cor bege rolo 

Menor 

preço (3 

Metro 20  R$            19,00  R$ 380,00 



 

com 20 metros 

para produção da 

oficina das bonecas 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

cotações 

de 

orçamento

) 

2.9 Caneta -  do tipo 

fantasma para 

tecido para 

produção da 

oficina das bonecas 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$              9,00  R$ 189,00 

2.10 Canetas acrilex -  

para tecido em 

diversas corres 

para produção das 

bonecas em que 

cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$              7,80  R$ 163,80 

2.11 Pistola de cola 

quente - pistolas de 

cola para oficina 

das bonecas em 

que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$            20,00  R$ 420,00 

2.12 Bastão de cola 

quente - 1 quilo de 

cola para a oficina 

das bonecas em 

que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 2  R$            34,75  R$ 69,50 

2.13 Alfinete costura -  

caixas de alfinetes 

para produção da 

oficina das bonecas 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses  

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 2  R$              8,88  R$ 17,76 



 

2.14 Aviamentos 

diversos - pacotes 

de botões e pérolas 

para produção das 

bonecas em que 

cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade  5  R$            10,00  R$ 50,00 

2.15 Régua -  réguas do 

tipo simples para 

desenhas as 

bonecas em que 

cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$              1,30  R$ 27,30 

2.16 Agulha de máquina 

de costura -  kits de 

agulha específica 

para máquina de 

costura para 

oficina das bonecas 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 5  R$              9,00  R$ 45,00 

2.17 Linha para costura- 

kits de linha de 

costura cores 

variadas para 

oficina das bonecas 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$              2,00  R$ 42,00 

2.18 Aviamentos 

diversos do tipo 

renda -  pacotes de 

renda para 

produção da 

oficina das bonecas 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Metro 5  R$              7,00  R$ 35,00 

2.19 Fibra de silicone - 

enchimento 

siliconada - 20 

quilos de fibra 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

Metro 2  R$          250,00  R$ 500,00 



 

antialérgica 

silicone puro para 

enchimentos das 

bonecas em que 

cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

orçamento

) 

2.20 Linhas para crochê 

-  kits com 12 tipos 

de cores para 

oficina de crochê 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$            25,00  R$ 525,00 

2.21 Rolo de Papel kraft 

liso  - rolo de papel 

para molde para 

desenhar os moldes 

das bonecas em 

que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 2  R$            35,00  R$ 70,00 

2.22 Tesoura -  do tipo 

média  para as 

oficinas de tear,  

bonecas e de 

crochê em que cada 

aluna receberá 

material por um 

período de 2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 42  R$            10,00  R$ 420,00 

2.23 Cabo -  cabos de 

madeira 

plastificado de 

1,5m para a 

produção da 

vassoura ecológica 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 100  R$              4,00  R$ 400,00 

2.24 Arame recozido - 

arame recozido de 

1.25mm para 

produção da 

vassoura ecológica 

em que cada aluna 

receberá material 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 21  R$            34,25  R$ 719,25 



 

por um período de 

1 mês 

2.25 Arame 

galvanizado- 10 

metros de arame 

galvanizado tipo 

fio 12 para oficina 

vassoura ecológica  

em que cada aluna 

receberá material 

por um periodo de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 10  R$            25,20  R$ 252,00 

2.26 Pacote de grego -  

sacos de prego 

18x27  com 100 

unidades  cada 

saco para a oficina 

da vassoura 

ecológica em que 

cada aluna 

receberá material 

por um período de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 5  R$            27,13  R$ 135,65 

2.27 Martelo-  martelos 

unha polido de 

23mm para a 

oficina da vassoura 

ecológica em que 

cada aluna 

receberá material 

por um período de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 5  R$            20,00  R$ 100,00 

2.28 Alicate- alicates 

universal do tipo 8 

para oficina da 

vassoura ecológica 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 5  R$            18,00  R$ 90,00 

2.29 Alicate turquesa - 

alicates (12,7cm) 

para oficinas da 

vassoura ecológica 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 5  R$            17,00  R$ 85,00 

2.30 Tesoura multiuso -  

tesouras multiuso 

Menor 

preço (3 

Unidade 5  R$            17,00  R$ 85,00 



 

21cm para oficina 

da vassoura 

ecológica em que 

cada aluna 

receberá material 

por um período de 

1 mês 

cotações 

de 

orçamento

) 

2.31 Tesoura jardim -  

tesouras para 

jardim 12" para 

produção de 

vassoura ecológica 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 5  R$            43,67  R$ 218,35 

2.32 Barra de ferro -  

barras de quadra 

laminada dimensão 

3/8 para oficina de 

vassoura ecológica 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Metro 10  R$            45,00  R$ 450,00 

2.33 Cola -  frascos de 1 

quilo de cola de 

madeira frasco a 

oficina de 

utensílios de 

decoração manual 

em que cada aluna 

receberá material 

por um período de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 4  R$            23,45  R$ 93,80 

2.34 Corda de sisal -   

rolos de corda de 

sisal de 6mmx 100 

metros e 10mm x 

50 metros para a 

oficina de 

utensílios de 

decoração manual 

em que cada aluna 

receberá material 

por um periodo de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Metro 5  R$            90,00  R$ 450,00 

2.35 Corda barbante - 

20 rolos de 

barbante de 6mmx 

Menor 

preço (3 

cotações 

Unidade  20  R$            34,00  R$ 680,00 



 

100 metros e 

10mm x 50 metros 

para oficina de 

utensílios de 

decoração manual  

de 

orçamento

) 

2.36 Espelho - metros 

de espelho simples 

para oficina de 

utensílios de 

decoração manual 

em que cada aluna 

receberá material 

por um periodo de 

1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade  5  R$          100,00  R$ 500,00 

2.37 Saco plástico - 4 

bobinas plástica 

30X40 para a 

oficina de 

utensílios de 

decoração para 

secar o material em 

que cada aluna 

receberá por um 

período de 1 mês 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 4  R$            25,00  R$ 100,00 

2.38 Fotógrafo - 

responsável pelos 

registros das fases 

do projeto por um 

período de  5 

(cinco) semanas. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra  

cod.71 

Semana 5  R$          121,00  R$ 605,00 

2.39 Instrutora  - 

palestra sobre 

identidade 

profissional para 

cada turma das 

oficinas, 

totalizando 5 

(cinco) turmas por 

um período de 2 

(dois) meses. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.74 

Semana 8  R$          300,00  R$ 2.400,00 

2.40 Instrutora- palestra 

para ministrar 

sobre  marketing 

digital  para cada 

turma das oficinas, 

totalizando 5 

(cinco) turmas por 

um período de 2 

(dois) meses. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.74 

Semana 8  R$          300,00  R$ 2.400,00 



 

2.41 Instrutora de tear -  

instrutora para 

oficina de tear  por 

um período de 2 

(dois) meses. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.74 

Semana 8  R$          720,00  R$ 5.760,00 

2.42 Instrutora de 

bonecas - 

instrutora para 

oficina de bonecas 

período de 2 (dois) 

meses. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.74 

Semana 8  R$          720,00  R$ 5.760,00 

2.43 Instrutora de 

crochê - instrutora 

para oficina de 

crochê período de 

2 (dois) meses. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.74 

Semana 8  R$          720,00  R$ 5.760,00 

2.44 Instrutora de 

oficinas - instrutora 

para atender 2 

(duas) oficinas a de 

vassouras e  oficina 

de utensílios de 

decoração manual 

período de 2 (dois) 

meses e 2 (duas) 

semanas. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.74 

Semana 10  R$          720,00  R$ 7.200,00 

2.45 Contador - 

responsável pelo 

financeiro e fiscal 

do projeto por um 

período de 2 

(dois)meses. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.149 

Mensal  2  R$          600,00  R$ 1.200,00 

2.46 Advogada - 

responsável pela 

elaboração 

contratual da 

equipe técnica e de 

terceiros, 

ministrará sobre o 

processo de 

formalização de 

microempreendedo

r individual e 

demais assuntos 

jurídicos de 

interesse da 

entidade em 

relação ao projeto 

por um período de 

2(dois) meses. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.131 

Mensal  3  R$      2.366,47  R$ 7.099,41 



 

2.47 Assessoria de 

comunicação -  

Criar fanpage com  

informações gerais 

do projeto,  

promover o 

impulsionamento 

no Facebook,  

Instagram e 

YouTube -, 

desenvolvendo e 

postando conteúdo 

de qualidade; e 

criar calendário de 

postagens com 

cronograma e gerar 

interação com o 

público-alvo por 

um período de 

3(três) meses. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.172 

Mês 3  R$          900,00  R$ 2.700,00 

2.48 Web designer - 

responsável pela 

criação da 

identidade visual 

do projeto, criação  

e  desenvolvimento 

de artes para 

mídias, das 

apostilas e das 

camisetas por um 

período de 2 (dois) 

meses. 

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.130 

Mensal  2  R$      1.500,05  R$ 3.000,10 

Sub-Total R$ 56.192,42 

Meta 3 - Contratações Gráficas e de Publicidade 

3.1 Apostilas - 

produção de 100 

apostilas para 

atender as 5 

oficinas no período 

de 2 meses 

Menor 

preço (3 

cotações 

de 

orçamento

) 

Unidade 100  R$              5,00  R$ 500,00 

3.2 Banners - produção 

de 2 banneres do 

tipo lona fosca 

1MX1M para 

expor a 

identificação da 

entidade e do 

projeto  

Tabela 

FGV Mão-

de-obra 

cod.156 

Unidade 2  R$            76,05  R$ 152,10 

3.3 Certificados - 

produção de  100 

Menor 

preço (3 

Unidade 100  R$            10,00  R$ 1.000,00 



 

certificados para 

validar a 

participação das 

participantes do 

projeto a serem 

entregues no final 

de cada oficina 

cotações 

de 

orçamento

) 

3.4 Camisetas -  

produção de 100 

camisetas do tipo 

com manga curta 

tamanho P, M e G - 

para identificar  as 

participantes do 

projeto  

Tabela 

FGV 

Serviço 

cod.170 

Unidade 113  R$            19,96  R$ 2.255,48 

Sub-Total R$ 3.907,58 

VALOR TOTAL>>> R$ 100.000,0

0 

 

 

 

 

ANEXOS 

[x] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[x ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[x ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[x ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 

 

 

 

 

 


