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UF

FUNDO

Nº
TERMO
DE
DOAÇÃ

QTDE

PROJETO / PROPONENTE

Projeto Reviver "Crianças e
Fundo
Adolescentes em busca de melhores
Municipal de
2015/66 condições para viver". / Fundação
Estreito
Khaledy Henrique Nunes Morais
MA
1-108

PI

Fundo
Projeto Integração Cidadã/ Centro da
Municipal de 2015/66
Juventude Santa Cabrini
Teresina 1-109
Fundo
Projeto Juventude e Cidadania/
Municipal
Associação de Juventude de Castelo
Castelo do 2015/66
Piauí
Piauí
1-110

Fundo
Municipal de
Fortaleza
CE

OBJETO

ADOS

VALOR
APOIO BNB

Viabilizar a melhoria da sua qualidade de vida e assistência
necessária para o enfrentamento das suas problemáticas e a
superação da dor causada pela violência sofrida.

226.368,00

50

75.000,00

Implmentar ações socioeducativas, com vistas ao pleno
desenvolvimento pessoal e social de 150 crianças,
adolescentes e suas famílias na comunidade da Vila Irmã
Dulce e adjacências, Teresina PI.

365.453,90

150

75.000,00

Desenvolver ações para crianças, adolescentes e jovens de
baixa renda, preferencialmente os que estejam em situação
de risco, que envolva o trabalho educativo e formação
profissional através de jornadas ampliada de dança, teatro,
música, capoeira, futebol e futsal.

90.200,00

305

75.000,00

126.900,52

16

75.000,00

O processo de superação das crianças e
adolescentes vivendo e convivendo com Projeto voltado para o acolhimento de 16 crianças que
convivem e vivem com HIV/AIDS desenvolvendo atividades
HIV/AIDS em abrigo na cidade de
Fortaleza/ Obra Social Nossa Sra. Da lúdicasde aprendizagem e trabalho com as famílias.
2015/66 Glória - Casa de Apoio Sol Nascente
1-111
Longe das Ruas com esporte e arte na
escola./ Centro educativo da
2015/66
juventude Padre João Piamarta
1-112

VALOR TOTAL
BENEFICI
DO PROJETO

Contribuir para o processo de educação, socialização e
formação de vínculos familiares e comunitários, incentivado
o despertar de potencialidades e o resgate da autonomia de
crianças e adolescentes que se encontrem em situações de
vulnerabilidadee/ou risco social e pessoal.

PERÍODO
DE
VIGÊNCIA

jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

633.600,00

200

75.000,00

jan/2016 a
jun/2017

Fundo
Programando e Aprendendo/
2015/66
Municipal de
Instituição para Desenvolvimento
Maracanaú 1-113
Tecnológico e Social - IDEAR

Ações profissionalizante para crianças e adolescentes de
Maracanaú, por meio de práticas de programação de
computadores.

79.000,00

300

75.000,00

jan/2016 a
jun/2017

Ações socioeducativas e culturais, direcionadas a crianças e
adolescentes em situação de risco, por meio de oficinas,
encontros, campanhas educativas e atividades culturais.

74.800,00

200

60.072,21

jan/2016 a
jun/2017

Desenvolver ações educativas na linha da complementação
escolar e no contra turno para crianças e adolescentes da
comunidade, através de atividades esportivas de mediação,
de arte, de letramentom de práticas de leitura, de jogos
pedagógicos, de inclusão digital e de oficinas de qualificação
profissional, protagonismo, cidadania e espiritualidade.

161.014,63

200

60.072,21

Projeto para crianças e adolescentes com deficiência, com
contribuições de psicopedagogia, fonoaudiologia,
fisioterapia, psicologia e atendimento de LIBRAS.

239.106,28

60

74.797,16

2015/66 Educação em Movimento / CEAEC
1-117

Propocionar educação complementar no contra turno ecolar
para 60 crianças e adolescentes, com ações socioeducativas,
culturais ecomunitárias.

75.000,00

60

75.000,00

Programa Brincando com os Sons Projeto Aprender Mais (+) / Nossa Voz
2015/66
em Ação
1-118

Contribuir para a garantia do direito intregal de crianças e
adolescentes e à convivência familiar, atravésde
oportunidade culturais e socioeducativas, a fim de
possibilitar a inclusão social.

167.600,00

160

75.000,00

abordagem terapeutica e educacional interdisciplinar na
educação, assistência social e saúde buscando o
desenvolvimento bio psicosocial dos atentidos, a superação
dos limites físicos e cognitivos, bem como dos problemas
cotidianos.

76.000,00

100

70.000,00

Reduzir os indices de maus-tratos de crianças de 0(zero) a 06
(seis) anos, mediante o atendimento a vítimas, o apoio as
famílias mediante encaminhamentos a rede local, realização
de campanha educativa, capacitação, atividades lúdicas,
culturais e de fortalecimento de vinculos.

118.781,00

80

74.981,00

Fundo
Educar para Promover Cidadania/
Municipal de 2015/66
Cáritas Diocesana de Caicó*
Caicó
RN
1-114

Fundo
Municipal de
João Pessoa

Construindo Escolhas / Pia Sociedade
de Pe. Nicola Mazza*
2015/66
1-115

PB

Fundo
Programa CRF CAE Centro de
Municipal de
Atendimento Especializado do Centro
Cruz do
2015/66 Rural de Formação / Associação do
Espírito
1-116
Centro Rural de Formação
Santo

PE

Fundo
Municipal de
Olinda

Fundo
Municipal
Pesqueira

Arteterapia e Inclusão / Associação
2015/66 Pode
1-119

Projeto de atendimento a vitimas de
Fundo
maus-tratos "Pingo de gente"/
Municipal de
Associação viver e crescer com
Coruripe 2015/66
cidadania
AL
1-120

jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017
jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

Manter e realizar a execução de uma política para
atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco
e vulnerabilidade social através da musicalidade de cidadania
numa articulação ESCOLA/FAMÍLIA/COMUNIDADE,
desenvolvendo a arte musical através de múltiplas
experiências sensoriais, perceptivas e expressivas, buscando
oferecer novas alternativas.

95.000,00

Fundo
Formação de Adolescentes Futuros
Municipal de
Empresários Rurais / Casa Familiar
Tancredo 2015/66
Rural de Presidente Tancredos Neves
Neves
BA
1-122

Promover a formação de adolescentes como empresários
rurais, por meio dos projetos educativos produtivos, visando
à permanência no campo e a inserção na nova classe média
rural.

1.710.998,49

80

75.000,00

Fundo
Eu Adoro Ser Criança/ Instituto de
Municipal de 2015/66 Desenvolvimento Sustentável do
Ituberá
Baixo Sul da Bahia
1-123

Apoiar a escola pública de ensino fundamental I por meio de
atividades artísticas, culturais e lúdicas. =>Não tem lanche;
capacitação professores; bom blog

84.000,00

100

75.000,00

Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade
e a cultura, como forma de inclusão social, contribuindo para
a efetivação dos direitos e construção da cidadania dos
adolescentes em 6 conflitos com lei.

101.000,00

100

75.000,00

Despertar a formação profissinal e geração de emprego e
renda para adolescentes, cooperação e envolvimento a
partir do incentivo da produção de fraldas descartáveis, e
assim: facilitar a aquisição de fraldas aos assistidos da APAE.

74.986,20

219

60.072,21

TOTAIS

2.490

1.299.994,79

Fundo
Municipal de
Simão Dias
2015/66
1-121

SE

MG

Projeto RECA Musicalidade e
Cidadania/ ADECA

Fundo
Municipal
Janaúba

Adolescente Cidadão/ Associação
Projeto Adolescente Cidadão de
2015/66
Janaúba e Nova Porteirinha
1-124

Fundo
Fabricando Vivências e Suprindo
Municipal de
Necessidades/ APAE - Associação de
Montes
2015/66 Pais e Amigos dos Excepcionais*
Claros
1-125

110

75.000,00
jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

jan/2016 a
jun/2017

