
PROJETO
SAPATEANDO



O que fazemos
Oficinas de sapateado para crianças e adolescentes, 
inscritas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos do Centro Comunitário Cajuru.

Atualmente, o projeto é executado por voluntários e 
financiado por parceiros (PF e PJ).



Como fazemos

Oficinas semanais com duração de 02 horas cada para 25 
crianças e adolescentes, divididas em duas turmas; 

Participação em mostras, competições e eventos de sapateado; 
As oficinas são ministradas por uma professora voluntária com 

o apoio de uma professora auxiliar nos eventos externos;
Para confecção dos figurinos das apresentações o projeto 

conta com o apoio de uma voluntária.



Quais nossos resultados
Recebimento de 14 sapatos novos (agosto /2018);
Apresentação e aula demonstrativa em comemoração ao Dia da 

Mulher da ECD realizada pelas duas professoras do Projeto 
(agosto/2018). Público: 50 pessoas;

Início das oficinas de sapateado (março/2019);
De março a dezembro foram realizadas 78 oficinas de sapateado;
Entrega de camisetas personalizadas para os participantes do 

Projeto (abril/2019);
Apresentação do Dia das Mães realizada pelos participantes do 

Projeto na Regional Cajuru (maio/2019). Público: 150 pessoas;



Quais nossos resultados
Recebimento de 08 sapatos novos (setembro/2019);
Participação no 8º Movimento em Pauta 2019 no Teatro Fernanda 

Montenegro com o espetáculo Aladdin (setembro/2019). No total 
13 crianças competiram na modalidade – conjunto infantil. Público: 
350 pessoas;

Participação no Show de fim de ano da Soul Tap Family realizado 
no Museu Oscar Niemeyer. Abertura do show com o espetáculo 
Aladdin (dezembro/2019). Público: 340 pessoas;

Apresentação de Natal realizada pelos participantes do Projeto 
para 150 pessoas na Regional Cajuru (dezembro/2019).



Qual nosso impacto
Crianças e adolescentes com habilidades motoras desenvolvidas, 
identidade e auto estima fortalecidas. 

Maior facilidade em comunicar e se expressar publicamente através 
da dança, contribuindo para seu desempenho no ambiente escolar, 
social e comunitário.



Quais as nossas metas?

Contratação de uma professora para ampliar o número de 
oficinas, sendo duas por semana, bem como aumentar o 
número de crianças atendidas para 50;

Aquisição 40 sapatos novos;
Confecção do uniforme oficial do Projeto;
Aquisição de lanches;
Recursos para transporte dos alunos para eventos 

externos.



Nossa Contrapartida
Inserção de logomarca em:

Material gráfico;
Anúncios impressos nas apresentações;
Banner do patrocinador nos locais de Execução 

dos projetos;
Newsletters da ECD com a marca do 

patrocinador;
Uniformes com a marca dos patrocinadores;



Nossa Contrapartida
Visitas dos colaboradores  do patrocinador no projeto, como uma 

forma de mostrar o engajamento social da empresa;
Participação com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável): 

Apresentação do projeto na empresa patrocinadora. 



Contrapartida Financeira
Projeto Conviver para fortalecer Custo Fonte de recurso

Recursos Humanos

Alimentação, higiene e limpeza

Serviço de energia elétrica e água

Projeto Robótica

Projeto Sapateando

TOTAL

ECD

Patrocinador

Patrocinador

R$ 102.000,00

R$ 36.000,00

R$ 18.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 236.000,00



Dados legais
Lei de Incentivo: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 

(FMCA de Curitiba). 
Entidade: Associação Beneficente Encontro com Deus
Projeto: Centro Comunitário Cajuru – Conviver para fortalecer
Valor aprovado: R$ 222.230,00
O valor do patrocínio pode ser integral ou parcial;
Para fazer a doação basta entrar no site 

www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br, escolher fazer a doação 
para Entidades, selecionando Associação Beneficente Encontro com 
Deus e posteriormente o projeto Centro Comunitário Cajuru. 



Imagens do Projeto



Para maiores informações:
Contato: Charles Renner – Mobilizador de Recursos

Telefone: 41 9 8402-0502 ou 3267-6818
Facebook: /EncontrocomdeusECD


