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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: EMBALANDO SONHOS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 Meses 

INÍCIO: 31/12/2021 TÉRMINO: 30/12/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

Manutenção das atividades do Instituto Embalando Sonhos, através do 

pagamento de aluguel da sede da Instituição, contratação de serviços de 

manutenção e aquisição de materiais e equipamentos essenciais às suas 

atividades de oficinas artísticas e culturais.  
 

JUSTIFICATIVA:  

 

O Instituto Embalando Sonhos, regularizado em 12/03/2017, é uma Entidade 

Civil de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, de 

caráter social, cultural, desportivo, recreativo e educativo. 

O Instituto é originário do Projeto Embalando Sonhos, que atua em Samambaia 

desde 2010. Com a criação do Instituto para ampliar as possibilidades de 

atuação, passamos a atender cerca de 350 crianças e jovens adolescentes – de 

4 a 17 anos, da Expansão de Samambaia, o setor mais carente e marginalizado 

da cidade, além de realizar o atendimento social de mais de 500 famílias 

locais. O Instituto tem tentado transformar a atual realidade da comunidade, 

criando oportunidades de inclusão social, desportiva e cultural, desenvolvendo 

ações destinadas à melhoria da qualidade de vida dessas crianças e 

adolescentes, e de suas famílias. 

 

O presente projeto "EMBALANDO SONHOS", pretende dar apoio e manutenção 

para a realização das atividades do Instituto Embalando Sonhos em 2022, 

buscando o suporte necessário ao retorno previsto das oficinas tradicionais da 

Instituição, que estiveram paralisadas desde o início da Pandemia de Covid-19. 

A instituição está passando por reformas estruturais e ajustes com ajuda de 

parceiros e comunidade para atender as crianças e jovens. Para tanto, a 

execução desta parceria garantirá o pagamento de aluguel da sede da 

Instituição, contratação de serviços de manutenção e aquisição de materiais e 

equipamentos essenciais às atividades diárias para a realização de suas oficinas 

artísticas e culturais já programadas para 2022:  

 

Desde o ano de 2020 até este momento de 2021, tem sido desafiador por 

conta da Covid 19. Buscamos atuar principalmente no apoio social para a 

população local, o que foi determinante, pois focamos no atendimento 



 

 

assistencial neste momento difícil que todos passam, e assim conseguimos nos 

manter abertos e atuantes. Com o apoio de organizações privadas e 

governamentais, e parceiros solidários de todo DF, a Instituição foi o meio 

para a entrega de mais de 250 mil KG de alimentos, mais de 10 mil refeições, 

e mais materiais de limpeza e higiene pessoal, principalmente para as famílias 

dos alunos do Instituto, e alcançando toda a comunidade local da Expansão 

de Samambaia. 

 

Baixado os indicies da Pandemia com a evolução da vacinação da população, 

inclusive a de crianças, a Instituição precisa retomar suas atividades históricas 

de inclusão social e cultural, para continuar a contribuir para reverter um 

drástico cenário de criminalidade, abuso infantil e evasão escolar que acomete 

as crianças da região. Os reflexos positivos alcançados pelo Instituto nesses 

anos de atuação têm sido imensuráveis, as ações são visíveis na mudança de 

comportamento, no respeito interpessoal, coletivo e no despertar de valores de 

cidadania entre esses jovens, crianças e famílias atendidas. 

 

Nó Pós-pandemia, acreditamos num aumento exponencial da demanda pelas 

oficinas, devido a paralização das atividades nesses 2 anos. Temos hoje uma 

fila de espera pelas atividades propostas, e buscamos garantir com o projeto 

proposto a MANUTENÇÃO da Instituição com mão-de-obra, materiais e 

equipamentos essenciais para atender a comunidade com mais qualidade. 

 

Para que as nossas atividades artístico-culturais possam continuar sendo 

desenvolvidas em sua amplitude e plenitude, faz-se necessário que o Instituto 

mantenha sua estrutura física, técnica e administrativa capaz de atender as 

demandas do seu plano de ação anual para o fomento cultural. Desse modo, é 

salutar que o IES, com importância histórica para a cultura de Samambaia, 

continue mantendo-se como um espaço aberto para a cidade, lugar para a 

valorização das tradições culturais, tendo sempre como alvo a responsabilidade 

social e exercício da cidadania através das artes.  

 

Em nosso Plano de Oficinas gratuitas à comunidade para 2022 estão: 

 

• Balé – 3 horas semanais, para crianças de 4 a 17 anos / 3 turmas/ até 

15 alunos cada. Total de 45 alunos - Com vistas a melhorar a 

coordenação motora, disciplina e concentração, fortalecer a amizade entre 

elas com a troca da aprendizagem diária.  

  

• Hip-Hop - 3 horas semanais, para crianças de 8 a 17 anos / 3 turmas / 

até 20 alunos cada. Total de 60 alunos - Desenvolvendo a compreensão 

da capacidade de movimentos, favorecendo a consciência do próprio 



 

 

corpo, aumentando suas potencialidades, desenvolvendo o espírito coletivo 

e de solidariedade.  

  

• Canto Coral - 3 horas semanais, para crianças de 4 a 17 anos /3 

Turmas /até 25 alunos cada. Total de 75 alunos - Realizando a prática 

do canto coral infantil contribuindo não só para o desenvolvimento 

musical, como também social e intelectual da criança, melhorando a 

concentração, capacidade de comunicar-se, interação e respeito ao colega 

de grupo e ao professor.   

  

• Violão – 3 horas semanais, para crianças de 8 a 17 anos /3 Turmas 

/até 15 alunos cada. Total de 45 alunos - Estimulando o desenvolvimento 

do cérebro (cognitiva, motora), elevando a capacidade da memória e 

exercitando a autoexpressão e criatividade das crianças. 
 

• Oficinas de Capoeira, com 3 horas semanais e 2 turmas de até 15 

alunos. Total de 30 alunos – Com o objetivo transformar os jovens em 

cidadãos e promover o respeito, autocontrole emocional e a disciplina. E 

ir além do esporte, da dança e da expressão cultural. Objetiva fazê-la de 

importante ferramenta de inclusão cultural e de transformação social. 

 

• Oficinas de Dança Charme, com 3 horas semanais e 2 turmas de até 15 

alunos. Total de 30 alunos – Com o objetivo de desenvolver nas crianças 

da comunidade atendida pelo Instituto, os aspectos motores, cognitivos e 

afetivos sociais, utilizando como ferramenta a dança. E oportunizar o 

contato com a arte, e desenvolvimento de suas criatividades com ganho 

de ritmo e musicalidade. 

 

• Realização de 4 eventos: Sarau dos Sonhos - Para apresentações dos alunos das 

oficinas, aberto a comunidade e suas famílias. Oportunizando momentos de lazer e 

diversão que raramente ocorre na comunidade. Uma forma também para as crianças e 

jovens se sentirem mais confiantes no seu desenvolvimento dentro do ensino das artes. 

Além de contribuir para formação de plateia no universo da arte e cultura.  

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

As ações ocorrerão da seguinte forma: 

PRÉ-PRODUÇÃO: 

• Aquisição de violões populares para iniciante:  

✓ Instrumento necessário para execução das Oficina de Violão. 



 

 

• Aquisição de Kit Bailarina Completo: 

✓ São as vestimentas doadas às crianças carentes que participarão das 

oficinas de Ballet. 

• Aquisição de Mesa de Som, Caixas de Som, Pedestais, Microfones, Projetor: 

✓ Equipamentos necessários para a execução das oficinas de Cato Coral, 

Ballet e Violão.  

• Aquisição de Computadores e Impressora: 

✓ Equipamentos necessários para o trabalho administrativo da Instituição e 

atendimento das oficinas e da comunidade, com vistas a execução de 

todas as atividades.   

• Aquisição de Ar-condicionado e Bebedouro: 

✓ Equipamentos necessários para a climatização dos ambientes de execução 

das oficinas e para a hidratação das mais de 300 crianças atendidas. 

• Aquisição de Ferramentas e Furadeira/Parafusadeira: 

✓ Equipamentos necessários para os serviços de manutenção diária dos 

espaços da Instituição.  

• Aquisição de Kit Limpeza e Produtos de Limpeza Geral: 

✓ Produtos necessários para a conservação e limpeza dos ambientes da 

Instituição e dos ambientes das oficinas. 

 

PRODUÇÃO: 

 

• Pagamento de aluguel da sede da instituição por 12 meses: 

✓ Esta ação garantirá a sobrevivência da Instituição para continuidade da 

execução das oficinas gratuitas com qualidade de periodicidade 

necessária  

• Contratação de Assistente de Manutenção, Eletricista e Contador: 

✓ Esta ação garantirá a execução de serviços essenciais de manutenção da 

instituição, para que aja segurança no dia-a-dia dos espaços físicos, 

trabalhando a prevenção de acidentes e mantendo a boa e segura 

execução das oficinas do IES. Além de manter os documentos fiscais da 

Instituição legalmente em ordem junto a Fazenda do DF e Receita Federal. 

 



 

 

• Execução das Oficinas Artísticas e Culturais gratuitas à população local  

 

✓ Oferecendo mais de 280 vagas em diversas linguagens, atendendo a 

demanda da comunidade por cultura e lazer, inserindo a atividade 

artística em seus cotidianos como forma de aflorar seus talentos, dando 

uma nova perspectiva de um futuro mais consciente através da arte. 

 

PÓS-PRODUÇÃO: 

 

• Realização da Prestação de Contas, como informações sobre os 

resultados obtidos com a execução deste Termo de Fomento. 

 

 

 
OBJETIVOS: 

 

O Objetivo é de contribuir para a compreensão da arte como forma de 

expressão e comunicação, estimulando a percepção da pluralidade cultural 

como direito de todos os grupos sociais, independente de renda ou 

acessibilidade ao seu aprendizado. Desta forma, queremos continuar favorecendo 

a construção de conhecimentos pessoais e sociais através do desenvolvimento 

de habilidades positivas, fundamentadas no equilíbrio emocional e ético dessas 

crianças e adolescentes, e assim, contribuir também para a diminuição dos 

índices de repetência e evasão escolar na comunidade, outro principal problema, 

como impacto social direto, por considerar que a arte é essencial para a 

formação e a disciplina. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Garantir o pleno funcionamento do Instituto Embalando Sonhos, para o 

atendimento gratuito à comunidade com oficinas de arte, cultura e educação. 

 
METAS: 

✓ Manter o aluguel da Instituição por 12 meses, com a manutenção de 

serviços essenciais e aquisição de instrumentos, ferramentas, 

equipamentos eletrônicos e de uso coletivo e administrativo, materiais de 

conservação e limpeza, com vistas ao atendimento pleno das oficinas e 

outras ações gratuitas oferecidas para a comunidade;  

✓ Dar suporte pleno à realização de até 9 oficinas gratuitas para crianças e 

adolescentes de 4 à 17 anos da comunidade local; 



 

 

✓ Atender à comunidade com mais de 280 vagas para oficinas gratuitas de 

arte e cultura. 

 

 

AÇÕES DE ACESSIBILIDADE: 

 

O projeto já conta com 5 crianças especiais atendidas. 3 com balé e 2 com 

reforço de leitura. Serão reintegradas automaticamente nas oficinas do projeto, 

e será aceita qualquer inscrição com prioridade para crianças e jovens com 

deficiência. 

 

A equipe do projeto, tão como seus Art-educadores receberão informação sobre 

a importância do acesso de pessoas com deficiência nas atividades das 

oficinas, que quando identificados, garantirão o pleno atendimento pessoal e 

estrutural, facilitando sua locomoção e permanência nas instalações da 

Instituição. 

 

Será Solicitado da Administração Regional de Samambaia, o cumprimento de 

adaptação das avenidas e calçadas em frente à SEDE do Instituto, com ligação 

nas paradas de ônibus, com acessibilidade, considerando que eventualmente 

temos tido alunos e colaboradores voluntários cadeirantes. 

 

O Instituto Embalando Sonhos, também observará o cumprimento da Lei nº 

6.858/2021, a qual dispõe sobre a garantia de acessibilidade dos deficientes 

visuais ou com baixa visão aos projetos culturais patrocinados ou fomentados 

com verba pública no âmbito do Distrito Federal. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

 

Crianças e adolescentes de 4 a 17 anos da “Expansão” de Samambaia”, que 

vivem em situação de vulnerabilidade social. Na sua maioria de famílias 

carentes, pertencentes predominantemente da classe D e E, e vão de uma 

renda familiar de R$ 400,00 até R$ 2.004. 

 

CONTRAPARTIDA: 

 

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

 
 



 

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré-produção – Planejamento e execução das ações de 
aquisição de instrumentos, ferramentas, equipamentos 
eletrônicos e de usos coletivo, materiais de limpeza e 
conservação. 

31/12/2021 28/02/2022 

Produção – Pagamento de aluguel da sede da Instituição, 
contratação de mão de obra e serviços de manutenção e 
conservação dos espaços, instalação dos equipamentos, 
suporte e acompanhamento da execução das oficinas. 

31/12/2021 30/12/2022 

Pós-produção – Realização da prestação de contas, com 
apontamentos dos objetivos alcançados e os impactos sociais, 
culturais e econômicos gerados a partir da execução do Termo 
de Fomento.  

02/01/2023 30/3/03/2023 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 
 
Finalização da aquisição de instrumentos, ferramentas, 
equipamentos eletrônicos e de uso coletivo, materiais de 
conservação e limpeza, com a instalação dos mesmos. Será 
informado a comissão fiscalizadora para que seja realizada a 
conferência de todo o material antes de seu uso. A conferência 
se realizará na SEDE do Instituto Embalando Sonhos.  

 

28/02/2022 30/03/2022 

Funcionamento das atividades da Instituição com a execução 
das oficinas programadas. Considerando o tempo de adaptação 
e normalização da frequência e estabilidade das ações.  

 

30/04/2022 30/12/2022 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

Parcela única no mês de dezembro de 2021, com empenho e assinatura do Contrato de termo 
de Fomento. 

 
 

Protocolo de Segurança COVID-19 

O Instituto Embalando Sonhos cumprirá as determinações do DECRETO Nº 42.656, 

DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

COVID-19. Observando o Decreto nº 42.525, de 21 de setembro de 2021, e suas 

alterações e atualizações. 



 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO – EMBALANDO SONHOS 

Planilha de Execução Orçamentária 

Item Descrição da Despesa Referência 
Unidade 

de 
Medida 

Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

META 1 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

Etapa 1 - Manutenção de Espaço - aluguel 

1.1 

Aluguel da Sede do Instituto 
Embalando Sonhos. 

Para a manutenção das 
atividades sociais, 

administrativas e culturais da 
Instituição. 

Contrato de Aluguel 
 
 

Mês 

 
 

12 

R$1.300,00 

 
 

R$ 15.600,00 

 
Sub-Total  

R$ 15.600,00 

Etapa 2 - Contratação de Recursos Humanos e Serviços 

2.1 

Assistente de Manutenção 
 

Profissional responsável pela 
realização de serviços diário em 

geral para a manutenção dos 
espaços da Instituição. 

Ref. FGV/2012 (nº 
138 - Mão de Obra) = 
R$ 392,97 /Semana.  
Estamos solicitando                                 
R$ 375,00/Semana 

 
Semana 

 
 

40 

R$ 375,00 

 
 
 
 

R$ 15.000,00 

2.2 

Eletricista 
 

Profissional responsável pela 
realização de serviços diário em 

geral para a manutenção dos 
espaços da Instituição. 

Ref. FGV/2012 (nº 66 
- Mão de Obra) = R$ 
1.016,44 /Semana.  
Estamos solicitando                                 
R$ 375,00/Semana 

 
Semana 

 
40 

R$ 375,00 

 
 
 
 

R$ 15.000,00 

2.3 

Contador 
 

Profissional habilitado para 
cuidar da saúde financeira da 

Instituição, realizando todos os 
relatórios e serviços necessários 
e obrigatórios com a Fazenda do 

DF e Receita Federal.  

Ref. FGV/2012 (nº 
149 - Mão de Obra) = 

R$ 1.688,39 /Mês.  
Estamos solicitando                                 

R$ 450,00/Mês 

 
 

Mês 

 
 

12 

R$ 450,00 

 
 
 
 

R$ 5.400,00 

 
Sub-Total  

R$ 35.400,00 

Etapa 3 - Aquisição de Instrumentos, Equipamentos e Ferramentas 

3.1 

Violão Clássico Nylon para 
Iniciante 

Instrumento Violão clássico para 
iniciantes, destinados a 

realização de oficinas práticas de 
violão popular. 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 
Unidade 25 

R$ 257,99 

 
 

R$ 6.449,75 



 

 

3.2 

Projetor LCD 1280 x 720P HD 
Multimídia 

 
Equipamento de projeção 

necessário para execução de 
aulas teóricas destinadas a todas 

as oficinas gratuitas da 
Instituição. 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 

 
Unidade 

 
1 

R$ 1.199,00 

 
R$ 1.199,00 

3.3 

Caixa de Som Ativa de 15 
Polegadas, com 1000W, USB 

entrada pendriver 
 

Equipamento de sonorização 
necessário para realização das 

atividades das oficinas de música 
e dança. 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

2 

R$ 2.370,00 

 
 
 

R$ 4.740,00 

3.4 

Mesa de Som Analógica 12 
canais 

 
Equipamento de controle de 
sonorização necessário para 
execução das atividades que 
dependem de sonorização. 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 

 
Unidade 

 
1 

R$ 1.945,00 

 
R$ 1.945,00 

3.5 

Kit Microfone Dinâmico com 5 
unidades 

 
Item de locução necessário para 

realização das atividades das 
oficinas de música e dança. 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 
Unidade 1 

R$ 584,80 

 
R$ 584,80 

3.6 

Kit Pedestais suporte para 
microfone com 10 unidades 

 
Item de locução necessário para 

realização das atividades das 
oficinas de música  

 
 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 

 
Unidade 

 
1 

R$ 699,00 

 
 
 

R$ 699,00 

3.7 

KIT Ballet Infantil - Completo 
 

Kit para uso das bailarinas. Item 
doado às crianças carentes sem 

condições de se vestirem para as 
oficinas de ballet 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 
Unidade 75 

R$ 169,90 

 
R$ 12.742,50 

3.8 

Computador Intel Core i5; 9ª 
Geração; 16GB; SSD 240GB com 

Monitor LED 
 

Item de informática necessário 
para executar as atividades 

administrativas das oficinas e da 
Instituição em geral. 

 
 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 

 
Unidade 

 
2 

R$ 3.849,00 

 
 
 

R$ 7.698,00 

3.9 

Impressora Multifuncional 
Ecotank Conexão Wi-Fi e 

Orçamento de 
Mercado                       

Unidade 1 
R$ 2.399,00 

 
R$ 2.399,00 



 

 

Ethernet 
Item de informática necessário 

para executar as atividades 
administrativas das oficinas e da 

Instituição em geral. 

Menor Preço 

3.10 

Bebedouro Industrial 3 
Torneiras 100L 

Equipamento necessário para a 
hidratação diária de todas as 

crianças atendidas pela 
instituição. 

 
Orçamento de 

Mercado                       
Menor Preço 

 
 

Unidade 

 
 

1 

R$ 2.396,40 

 
 

R$ 2.396,40 

3.11 

Jogo de Ferramentas 110 peças 
Ferramenta necessária para a 

execução de pequenas 
manutenções diárias da 

Instituição. 

 
Orçamento de 

Mercado                       
Menor Preço 

 
 

Unidade 

 
 

1 
R$ 469,00 

 
 

R$ 469,00 

3.12 

kit Parafusadeira Furadeira 12V 
Impacto 

Ferramenta necessária para a 
execução de pequenas 
manutenções diárias da 

Instituição. 

 
Orçamento de 

Mercado                       
Menor Preço 

 
 

Unidade 

 
 

1 

R$ 660,00 

 
 

R$ 660,00 

3.13 

Ar Condicionado 12.000 BTUs 
Equipamento necessário para a 
manter o ambiente propício a 
realização das atividades da 

Instituição em dias de calor, por 
se tratar de crianças em espaço 

de oficinas sem ventilação 
suportável. 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 

 
Unidade 

 
3 

R$ 1.599,00 

 
R$ 4.797,00 

 
Sub-Total  

R$ 46.779,45 

Etapa 4 - Aquisição de Kit Limpeza  

4.1 

Kit Limpeza Profissional 
Completo 

 
Item necessário para a 

manutenção da Limpeza dos 
espaços da Instituição e espaços 

de oficinas. 

 
Orçamento de 

Mercado                       
Menor Preço 

Unidade 1 

R$ 1.459,90 

R$ 1.459,90 

4.2 

Produto de Limpeza multiuso 
profissional 5L, com 4 Unidades 

 
Item necessário para a 

manutenção da Limpeza dos 
espaços da Instituição e espaços 

de oficinas. 

 
 

Orçamento de 
Mercado                       

Menor Preço 

Unidade 4 

R$ 189,90 

 
R$ 759,60 

 
Sub-Total  

R$ 2.219,50 

VALOR TOTAL>>>  R$ 99.998,95 

 



 

 

 

 

___________________________ 

Lady Laura Caetano Sousa Costa 
Diretora Presidente 

 
Instituto Embalando Sonhos 

CNPJ: 28.606.007/0001-70 
 

 
 

 

ANEXOS 

[ X ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ X ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 

 
 
 

 
Brasília, 27 de dezembro de 2021 

 


