Associação de Cooperação Promoção e Incentivo à Cidadania
ASSOCIAÇÃO COOPERAPIC
CNPJ: 11.814.405/0001-80 - CMDCA: 1287/2007
DESCRIÇÃO TÉCNICA
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1. Nome do projeto:

Saindo da Sombra

1.2. Eixo de execução: V – Cultura de paz e metodologias de resolução de conflitos
1.3. Organização proponente: Associação

de Cooperação, Promoção e Incentivo à Cidadania

– Associação Cooperapic
1.4 CNPJ: 11.814.405/0001-80
1.5 Banco: Banco do Brasil

1.6 Agência: 1547-4

1.7 Conta Geral: 27380-5

1.7 Site: www.cooperapic.org.br
1.8 e-mails para contato (pelo menos 2): cooperapic@cooperapic.org.br
anacooperapic@terra.com.br
1.9 Nome do Responsável legal da Organização: Flavio Archero Ferrari
1.10 RG: 7.204.665

1.11. Órgão Expedidor: SSP/SP

1.12 Nome do Responsável legal do Projeto: Ana Maria Barbosa
1.13 RG: 15.512.150-9

1.14. Órgão Expedidor: SSP/SP
2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

2.1. Histórico da organização

A Associação Cooperapic nasceu em 1991 através da união de um grupo de entidades
sociais que tinham perfis parecidos e objetivos comuns, atendimento à criança e ao
adolescente e foi fundada oficialmente em 1994. Tem como objetivo Integrar esforços no
sentido de equacionar os problemas apresentados pelas organizações, visando melhorar a
qualidade do atendimento prestado à demanda.
A mesma tem como prioridade trabalhar a partir do eixo educação, com foco nos aspectos
de formação humana, qualificação profissional, assessoria e orientação. Por isso sempre
desenvolveu projetos de formação direcionados à profissionais que atuam em instituições
sociais, na educação de crianças, adolescentes e jovens, como, professores, gestores e
demais colaboradores.
Hoje o grupo compõe-se de 18 entidades, as quais contam com mais de 130 unidades de
atendimento.
Nos últimos 05 anos capacitou através dos seus projetos mais de 2.000 profissionais que
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trabalham nas instituições associadas, as quais respondem pelo atendimento à 10.000
crianças e adolescentes.
PÚBLICO ALVO:
Os projetos da Associação Cooperapic beneficiam diretamente as entidades sociais
associadas e respectivas equipes e indiretamente as crianças, adolescentes e jovens
atendidos por estes espaços educativos.
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA COMUNIDADE:
A periferia de São Paulo apresenta os mais diversos tipos de problemas sociais e o que
mais aflige a população é a falta de equipamentos públicos como: creches, escolas,
parques, bibliotecas, espaços culturais, postos de saúde, hospitais e a questão da
moradia. As organizações associadas a Associação Cooperapic tentam através de
parcerias com o poder público e a iniciativa privada sanar pelo menos uma parte destes
problemas, mas até por se localizarem na periferia e dependerem em grande parte de
recursos públicos, os quais nem sempre cobrem todos os custos dos programas, elas
acabam passando por enormes dificuldades para realizarem um atendimento de
qualidade.
A sede da Associação Cooperapic está situada no bairro de Santo Amaro – Sub
Prefeitura de Santo Amaro e todos os programas desenvolvidos pelas organizações
associadas situam-se na periferia da zona sul de São Paulo, regiões violentas e com
baixo IDH. Diante desta realidade e para superar alguns obstáculos optaram pela
atuação em rede, motivo pelo qual surgiu a Associação Cooperapic.
FINALIDADE ESTATUTÁRIA:
Realizar ações para a promoção do desenvolvimento institucional e do aprimoramento
das atividades de organizações de interesse público, sem fins lucrativos, que atuem com
crianças e adolescentes e jovens.
MISSÃO:
Promover o desenvolvimento econômico e social das organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos não governamentais, que atuam com crianças e adolescentes na
Grande São Paulo.
PRINCIPAIS PROJETOS
Projeto Tutoria:
Este projeto é desenvolvido há 13 anos e destaca-se por unir o moderno com o
tradicional, onde a formação é feita no local de trabalho, focado nas especificidades de
cada unidade educacional, possibilitando a observação das mudanças realizadas e
supervisionado à partir dos registros escritos e visuais e também a distância (online),
utilizando as novas tecnologias.
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O mesmo tem a duração de 01 ano e compõe-se por aulas teóricas, oficinas práticas,
grupos de estudos e visitas culturais e leva em consideração a capacitação técnica dos
profissionais responsáveis pela formação da equipe.
Os Desafios da Educação:
Este projeto é desenvolvido há 11 anos e através de temas diversos, busca refletir e
discutir sobre os principais desafios impostos pela sociedade moderna para a execução e
desenvolvimento de projetos educacionais. O mesmo é composto por palestras,
seminários, workshops, oficinas e cursos com temas variados.
Representação:
Desde a sua fundação a Cooperapic atua na representação das organizações associadas
nas discussões das políticas públicas que envolvem o trabalho destas instituições.
Qualificação Profissional:
Este projeto é desenvolvido há 12 anos, onde através de convênios com diversas
instituições de ensino superior e ensino de idiomas oferece possibilidade de qualificação e
preparo aos profissionais das organizações associadas.
Orientações e consultorias:
Este projeto baseia-se em orientar os associados quanto ao encaminhamento de
procedimentos jurídicos legais, necessários à estruturação e organização da sua
entidade, incentivos e isenções para projetos culturais, dentre outras demandas
institucionais tais como: revisão estatutária, solicitação de títulos, convênios públicos e
elaboração de projetos.
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Pensar a educação nos dias atuais não é tarefa muito fácil, apesar de todo o aparato
disponível para tal, faz se necessário olhar com muito cuidado para as relações.
Há alguns anos a Cooperapic investe na formação continuada dos profissionais que
atuam nas organizações associadas e entende que a mesma depende de questões
institucionais, e modificações estruturais que possibilitem a construção coletiva e o
desenvolvimento de um processo compartilhado, mas o que qualifica de fato a
competência profissional são as possibilidades de reflexão sobre a prática principalmente
em trabalho coletivo.
Para tanto busca constituir espaços que possibilitem aos profissionais, interação e
reflexão de sua prática diária, oferecendo subsídios teóricos e práticos que despertem o
desejo de mudança em sua rotina organizacional, possibilitando assim a ampliação do
seu universo cultural, além de um espaço para a troca de saberes que incentivem a
mudança de comportamentos.
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3.1 Descrição da realidade e necessidade do projeto:

De acordo com o exposto no histórico da entidade, os programas desenvolvidos pelas
entidades da Rede Cooperapic, situam-se na periferia da zona sul de São Paulo, inclusive
regiões identificadas no mapa dos Vazios Sócio Assistenciais (SMADS 2014/2015), pois
15% estão na Sub prefeitura de M’Boi Mirim, 30% na Capela do Socorro, 25% no
Campo Limpo, 08% na Cidade Ademar, 06% em Santo Amaro, 16% parelheiros,
estas regiões apresentam índices alto ou muito alto de vulnerabilidade social.
Para fazer frente ao grave problema da violência a que são submetidas diariamente
crianças e adolescentes, apresentamos o “Projeto Saindo da Sombra”, que através da
formação dos educadores objetiva atingir as crianças e adolescentes atendidos por estes
profissionais, multiplicando conceitos e técnicas e incentivando a construção de valores
através da arte.
O Projeto Saindo da Sombra se constitui em uma excelente ferramenta de trabalho na
formação de professores e educadores, minimizando assim os efeitos nefastos da
violência urbana a que estão expostos crianças e adolescentes.
A arte transforma, acalma, expande os horizontes, mostra que o belo existe e o nome
Saindo da Sombra nos evoca a trazer luz e voz às crianças e adolescentes, tirando–os da
sombra do tudo igual e inserindo-os no mundo de cores e formas. O mesmo deseja ser
um exemplo para outros locais e mostrar que é possível melhorar a vida das pessoas por
meio da arte e do respeito mútuo.
4. OBJETIVOS DO PROJETO
4.1. Objetivo Geral:

Colaborar na diminuição da violência, utilizando a arte como ferramenta para a formação
de educadores, minimizando assim os efeitos nefastos da violência urbana a que estão
expostos crianças e adolescentes.
4.2. Objetivo (s) Específico(s):





Oferecer aos profissionais das organizações sociais da Rede Cooperapic formação
continuada em artes,
Diversificar as atividades oferecidas as crianças e adolescentes multiplicando
conceitos e técnicas aprendidas,
Incentivar a construção de valores através da arte.
5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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5.1 Atividade

Meta

- Encontros de formação em artes para os
educadores com experimentação e prática do
processo artístico, integração e trocas de
experiências e consultoria para sanar dúvidas.

Realizar a formação continuada em artes para 60
educadores de 30 espaços educativos (CEIs e
CCAs).

- Produção de conteúdo sobre o projeto e
acompanhamento em sala para observar a
execução da atividade e avaliar a aplicabilidade do
conteúdo.
- Encontros com as famílias.

Multiplicar os conhecimentos para os outros
educadores da equipe (cerca de 500) e aplicar os
conceitos apreendidos nos espaços de formação
nas atividades realizadas com as crianças, em
média 3.000.

- Catalogação e organização do material.
- Realização de uma exposição no final do projeto.

Promover a cultura de paz usando a arte como
instrumento.

6. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

A sede da Associação Cooperapic está situada no bairro de Santo Amaro – Sub
Prefeitura de Santo Amaro e todos os programas desenvolvidos pelas organizações
associadas situam-se na periferia da zona sul de São Paulo, regiões violentas e com
baixo IDH. A localização geográfica destes programas está distribuída da seguinte forma:
15% estão na Sub prefeitura de M’Boi Mirim, 30% na Capela do Socorro, 25% no
Campo Limpo, 08% na Cidade Ademar, 06% em Santo Amaro, 16% parelheiros,
estas regiões apresentam índices alto ou muito alto de vulnerabilidade social, onde
situam-se bairros considerados violentos e com alto índice de mortes entre os jovens
como Capão Redondo, Jd. Ângela, Parque Santo Antonio e Grajaú.
7. BENEFICIÁRIOS
7.1. Beneficiários Diretos (especificar):

Profissionais que atuam em entidades associadas à Associação Cooperapic e prestam
atendimentos a crianças e adolescentes, mais especificamente 60 educadores de 30
unidades de atendimento (CEIs e CCAs).
7.2. Beneficiários Indiretos (especificar):

Os conteúdos serão multiplicados para os outros professores da unidade, cerca de 500.
Em média 3.000 crianças e adolescentes atendidos por estes espaços educativos em
que, serão beneficiados com a aplicação das atividades propostas.
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8. METODOLOGIA

O método aplicado é fundamentado na dialética (interior-exterior), prática (o fazer
artístico) e participação. Além disto, tem o diferencial na forma como os conteúdos são
transmitidos, enfatizando as capacidades pessoais e coletivas e desmistificando grandes
mestres da arte, e tendo neles um ponto de motivação para desencadear um processo de
criação genuíno. Este método abrange toda experiência de vida e atuação da profissional,
Lucila Maia, integradas a sua incessante busca e pesquisa sobre arte e seu potencial de
transformação para construir novos valores e uma postura qualitativa diante a vida. Como
ela mesma diz, o seu método é “artístico-educacional-filosófico-produtivo-social”, pois
inicia com o movimento do fazer arte, desenvolve-se um processo de respeito, educação
e aquisição de informações relevantes, é filosófico porque leva ao questionamento de si,
do comportamento, da análise, da reflexão, criando valores de conduta, produtivo porque
os pensamentos, intuições e necessidades expressivas serão colocadas num objeto
concreto – a arte; social porque ao melhorar o sentimento interno consequentemente isto
é transmitido para o exterior e representado por meio de gestos de colaboração, amizade
e transparência na comunicação. O encontro com a originalidade estética própria permite
o desenvolvimento da confiança em si e nos outros e na capacidade de construir relações
significativas que certamente minimizará qualquer tipo de violência em todos aqueles que
têm a oportunidade de participar do “Projeto Saindo da Sombra”.
Dinâmica de trabalho
Fase 1 - Consultoria técnica e formação para os professores.
Três encontros mensais de 4h cada, para três turmas de 20 educadores. Apresentação
dos conteúdos e temas, treinamento, teorias e desenvolvimento, experimentação e prática
do processo artístico, integração e trocas de experiências, exercícios, compreensão do
método de criação, debates sobre arte e os temas citados anteriormente, teorias e
movimentos, discussões sobre psicologia e desenvolvimento infanto-juvenil e ensinoaprendizagem, temas sobre o potencial da arte para diminuir a violência, estudo de casos,
criação de jogos pedagógicos para fazer a multiplicação em sala de aula. Agendamento
das visitas técnicas do acompanhamento.
1a – Aproximação, leitura do projeto, conversa e apresentação do primeiro tema. Iniciação
teórica e histórica, prática com exercícios iniciais para compreender o processo de criação
em si próprio e integrar os participantes. Falar sobre a Cultura de Paz, Metas do milênio,
proposição do projeto para diminuir a violência, escutar os integrantes, acrescentando
aspectos que eles desejarem e que possam ser complementados no projeto.
1b – Discussão sobre Arte, movimentos artísticos importantes, mudanças sociais e
reflexos em outras áreas, processo criativo e métodos de desenvolvimento, assuntos de
relacionados a pedagogia e linguagem infanto-juvenil, multiplicação dos conteúdos e
elaboração de exercícios de criação para os alunos.
Rua Osvaldo de Andrade 25 1º andar – Conj. 01– Vila Cruzeiro – São Paulo – SP – CEP.
04727-160
Fonefax: 5523.6862 – Email: cooperapic@terra.com.br – cooperapic@cooperapic.org.br
Site: www.cooperapic.org.br

Associação de Cooperação Promoção e Incentivo à Cidadania
ASSOCIAÇÃO COOPERAPIC
CNPJ: 11.814.405/0001-80 - CMDCA: 1287/2007
1c – Continuação dos exercícios de criação. Desenvolvimento de técnicas e jogos
pedagógicos para fixar conhecimentos e aumentar o interesse. Síntese e análise dos
resultados alcançados pelos professores em seus trabalhos artísticos, conversas e
apresentações, depoimentos, trabalho em equipe e em duplas. Elaboração de exercícios
de criatividade inserindo outras matérias promovendo a interdisciplinaridade,
acrescentando os temas do projeto e elaboração de exercícios para multiplicar em sala de
aula.
Fase 2 - Acompanhamento in loco – 1h mensal para cada entidade, podendo ser
acompanhadas no mesmo dia, até quatro entidades que estejam situadas próximas e 1h
para acompanhar e elaborar o trabalho com os pais dos alunos. Este trabalho consiste
em: verificação dos professores com os alunos, tratamento, análises dos resultados,
solucionar dúvidas e questionamentos, anotações e coleta de depoimentos para
relatórios, conversas com os envolvidos, seleção e análise das artes para orientar no
processo de valorização e técnicas para alcançar resultados estéticos cada vez mais
desafiadores e estimulantes, catalogação e organização do material para a exposição
final. Participação em reuniões de pais para conversas sobre a criança, o trabalho que
está sendo feito, e diálogo sobre os relacionamentos.
2a – Acompanhamento
Observar o professor em sala de aula, colaborar e interagir, fazer anotações, avaliar a
aplicação dos exercícios para com seus alunos, olhar os resultados e junto com o
professor ir selecionando os melhores e mostrando as razões das escolhas, desta forma
contribuir para a ampliação da visão do professor em relação a estética pura e
representativa da linguagem e expressão infanto-juvenil. Produção de relatórios, com
fotografias, depoimentos, gravações, filmagens e reportagens sobre o projeto.
2b – Acompanhamento com os pais
Participação das reuniões de pais, visitas, criação de oficinas criativas e orientação na
criação de produtos de economia criativa e geração de renda se for necessário.
Além disso, serão elaborados textos para divulgação do projeto e verificação de outros
textos conforme a filosofia do projeto, da Cooperapic e dos parceiros, com o objetivo de
tornar visível a riqueza da expressão infanto-juvenil, mostrar a importância e coerência
dos fundamentos deste trabalho e promover o “Projeto Saindo da Sombra”.
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9. METAS
Os resultados consistem nas realizações (metas) que permitirão a consecução do(s) objetivo(s)
específico(s).
A meta é em um ano formar 60 educadores, distribuídos em 03 turmas de 20, sendo dois por
entidade, beneficiando 15 entidades e 30 unidades de atendimento (CEIs e CCAs), cujos conceitos
serão multiplicados para até 3.000 crianças e adolescentes.
9.1. Objetivos específicos das Metas (descrever os resultados quantitativos e qualitativos - de modo que
sejam passíveis de monitoramento - relacionando-os com os objetivos correspondentes)

Objetivos específicos:

Resultados esperados:

Oferecer aos profissionais das organizações
sociais da Rede Cooperapic formação
continuada em artes,

Crescimento técnico e emocional dos
educadores e conscientização da sua
importância na formação das crianças.

Diversificar as atividades oferecidas as crianças
e adolescentes multiplicando conceitos e
técnicas aprendidas,

Utilização da arte como meio para a elaboração
de atividades teóricas e práticas.

Incentivar a construção de valores através da
arte.

Valorização e promoção do talento de todos os
envolvidos neste trabalho.

10. FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Meta(s)

Indicadores
qualitativos

Indicadores
quantitativos

Realizar a formação
continuada em artes
para 60 educadores de
30 espaços educativos
(CEIs e CCAs).

Mudança de olhar dos
educadores em relação
a expressividade da
criança, ampliação da
criatividade e
capacidade.

Que pelo menos 90%
dos profissionais que
passaram
pelo
processo
tenham
conseguido no período
de um ano aplicar
100% dos conteúdos
adquiridos.

Diversificação das
atividades planejadas.

Multiplicar os
conhecimentos para os
outros educadores da
equipe (cerca de 500) e
aplicar os conceitos
apreendidos nos
espaços de formação
nas atividades realizadas

Criação de espaços
para experimentação
prática (ateliês) e
disponibilização de
tempo para estudo
(rodas de conversa,
grupos de estudo,

Meios de Verificação

Planejamento e
registros das
atividades, tanto
escritos (relatórios,
planos, diários de
bordo), quanto visuais
(fotos e filmagens).
Atividades realizadas
tanto pelos educadores,
quanto pelas crianças
(pinturas, desenhos,
painéis, fotos).

Que as atividades
formativas em artes
com os educadores
constem do
planejamento de
formação continuada
interno da unidade e

Planejamento e
registros das
atividades, tanto
escritos (relatórios,
planos, diários de
bordo), quanto visuais
(fotos e filmagens) e
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visitas a museus e
espaços culturais).

com as crianças, em
média 3.000.

Maior inclusão de
atividades ligadas a
arte no planejamento
pedagógico da unidade.
Ampliação e
diversificação de
materiais de boa
qualidade oferecidos
nas atividades com as
crianças.
Promover a cultura de
paz usando a arte como
instrumento.

Aumento da
compreensão da
simplicidade, da
liberdade no gesto
expressivo e estética
genuína e original,
tanto pelos professores
quanto pelas crianças.

aconteçam no mínimo
nas supervisões
pedagógicas semanais
e nas paradas
pedagógicas.

relação de materiais
adquiridos.
Atividades realizadas
tanto pelos educadores,
quanto pelas crianças
(pinturas, desenhos,
painéis, fotos).

Que as atividades
artísticas para as
crianças constem do
plano de atividades e
sejam executadas pelo
menos 02 vezes na
semana.

Pelo menos metade do
grupo tanto de
educadores, quanto de
cças apresentem
mudanças efetivas de
hábitos e de
comportamento e
passem a usar arte
como instrumento de
paz e integração.

Planejamento e
registros das
atividades, tanto
escritos (relatórios,
planos, diários de
bordo), quanto visuais
(fotos e filmagens).
Exposições dos
trabalhos.
Instrumentos de
avaliação.
Relatos das famílias.

11. ELEMENTOS DE IMPACTO SOCIAL (opcional)
12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
(especificar mês a mês as atividades desenvolvidas)
Plano de Trabalho Anual
Atividades/Mês

Divulgação e
Inscrição das
entidades
interessadas
Seminário de
abertura
Encontros da
equipe de
coordenação

1
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Encontros
formativos oficinas
Visitas de
supervisão e
consultoria
Encontros com
as famílias
Aquisição de
materiais e
equipamentos
Organização
acervo,
divulgação e
exposição das
obras.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cronograma Físico-financeiro da Parceria
13. Recursos humanos
Formação Profissional
(cargo)

Função no projeto

Nº de
horas/mês

Serviço Social

Coordenação do projeto

20

Prestador de serviços

Artista Plástica

Formação dos
professores
Acompanhamento dos
projetos

30

Prestador de serviços

30

Prestador de serviços

Supervisão geral

Vínculo
(CLT, prestador serviços,
voluntário)

14. Materiais Permanentes

Meta

Atividade
s
relaciona
das à
meta

Especifica
ção da
Meta 1
Realizar a
formação
continuada
em artes

Atividade
01
Encontros
de
formação
em artes
para
educadores

Prazo por
atividade

Prazo da
atividade
01
06 meses

Custo por
atividade

Materiais
relacionado
s à meta

Meta 1
Custo da
Material 01
atividade
Papéis, lápis,
01
tintas, colas,
tesouras,
R$
pincéis,
113.160,0 agulhas ,
0
linhas,
cerâmica,

Custo por
material

Custo
total da
Meta

Prazo
para
conclus
ão da
meta

Custo do
material 01
R$
69.600,00

Custo total
da Meta

Prazo
para
conclus
ão da
meta 01

Custo do
RH 01
R$

As
atividad
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para 60
educadore
s de 30
espaços
educativos
(CEIs e
CCAs).

Especifica
ção da
Meta 02
Multiplicar
os
conhecime
ntos para
os outros
educadores
da equipe
(cerca de
500) e
aplicar os
conceitos
apreendido
s nos
espaços de
formação
nas
atividades
realizadas
com as
crianças,
em média

envelopes,
borrachas,
bexigas,
tecidos.

com
experiment
ação e
prática do
processo
artístico,
integração
e trocas de
experiência
s.
Consultoria
técnica em
artes para
os
educadores
para sanar
dúvidas.

Prazo da
atividade
02
06 meses

Atividade
01

Prazo da
atividade
01
06 meses

Acompanh
amento em
sala para
observar a
execução
da
atividade e
avaliar
a
aplicabilida
de
do
conteúdo e
produção
de
conteúdo
sobre
o
projeto.

Atividade
02
Encontros
com
as

Custo da
atividade
02
R$
43.560,00

Material 02
Os mesmos
citados
acima + RH

Meta 2
Material 01
Os mesmos
citados cima
+
R$
Impressão
56.040,00 apostilas, e
RH.
Custo da
atividade
01

42.960,00
Custo
lanches
R$ 600,00

Custo do
material 02
R$
Custo do
RH 02
R$
42.960,00
Custo
lanches
R$ 600,00

Custo do
material 01
R$
Custo dos
serviços 01
R$
13.080,00
Custo do
RH 02
R$
42.960,00

Prazo da
atividade
02

Custo da
atividade
02

06 meses

R$

Material 02
Os mesmos
citados cima
+
Impressão

R$
156.720,00

es
acontec
em ao
longo
do ano
e sua
conclus
ão ao
final do
projeto.

Custo total
da Meta

R$
112.080,00

Prazo
para
conclus
ão da
meta 02
As
atividad
es
acontec
em ao
longo
do ano
e sua
conclus
ão ao
final do
projeto.

Custo do
material 02
R$
Custo dos
serviços 02
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3.000.

famílias.

Especifica
ção da
Meta 03
Promover a
cultura de
paz usando
a arte como
instrumento
.

Atividade
01
Catalogaçã
o
e
organizaçã
o
do
material
produzido.

Atividade
02
Realização
de
uma
exposição
no final do
projeto.

56.040,00

Prazo da
atividade
01
04 meses

apostilas, e
RH.

Meta 3
Custo da
Material 01
atividade
01
Catalogação,
divulgação,
R$
mídia,
50.160,00 produção de
textos,
correio,
impressão.

Prazo da
atividade
02

Custo da
atividade
02

03 meses

R$
51.660,00

Material 02
Produção da
exposição,
montagem e
desmontage
m.

R$
13.080,00
Custo do
RH 02
R$
42.960,00

Custo do
material 01
R$
Custo dos
serviços 01
R$
7.200,00

Custo total
da Meta

Custo do
RH 02
R$
42.960,00
Custo do
material 02
R$
Custo dos
serviços 02
R$
7.200,00

R$
101.820,00

Prazo
para
conclus
ão da
meta 03
As
atividad
es
acontec
em ao
longo
do ano
e sua
conclus
ão ao
final do
projeto.

Custo do
RH 02
R$
42.960,00
Custo
lanches
R$ 1.500,00
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