
  

 

O Farol está ali para fazer uma coisa, fazer brilhar a Luz.  

O Propósito da Luz muitas vezes varia.  

Às vezes é uma advertência,  
às vezes está lá para chamar atenção e  

às vezes está ali para guiar! 

Kryon. 

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PROJETO O FAROL – Social.  

Mês de Referência: Outubro de 2021.  

 

Preparado por:  Angélica Gama – Presidente da W6OS  

Silvia Gontijo – Vice-Presidente W6OS  

Aprovado por:     Zilda Pessoa – Diretora Financeira 

 

Mês de Outubro – Mês das Crianças. 

O Projeto O FAROL - Social mantém o objetivo de assistir as famílias do Morro da 

Cruz - São Sebastião, com a distribuição mensal de cestas verdes e produtos de limpeza. 

Atendemos 65 famílias equivalentes a 250 pessoas beneficiadas diretamente. Já 

concretizamos esse trabalho há 17 meses, e no mês de outubro conseguimos fazer mais 

uma ação generosa, com várias inovações, presenteando todas as crianças de zero a 

quatorze anos de idade em comemoração ao Dia das Crianças.  

Nós da W6 Organização Social em parceria com o Instituto Aleph, RP Luz 

Representações, GAS – Grupo de Ação Social do Colégio Pueri Bilíngue 

Candanguinho, Loja Dokas Compras e Varejo e Ferrari Kart – Esporte e Recreação  

promovemos além da entrega das cestas verdes e do kit de limpeza,  a Campanha W6 

Dia das Crianças, que aconteceu no dia 19/10/2021 as 14h no Galpão de Múltiplas 

Funções do Morro da Cruz, em São Sebastião. 

Esta ação foi direcionada as crianças que são atendidas no projeto O FAROL – Social. 

A finalidade da Campanha foi arrecadar o valor de R$ 2.790,00 (dois mil setecentos e 

noventa reais) referente a compra de 93 brinquedos novos, na caixa, cada brinquedo 

custou R$ 30,00 (trinta reais), de acordo com o recibo anexo 7, do senhor Sergiofredo 

Santa Cruz Silva Junior, CPF: 453.066.214-49, responsável jurídico pela RP Luz 

Representações, CNPJ: 07.849.567/0001-86. 

A campanha de arrecadação financeira foi veiculada nas mídias da W6 no Instagram e 

Facebook e dentro dos grupos de WhatsApp do Instituto Aleph entre os dias 30 

setembro a 11 de outubro. 

O grupo de Ação G.A.S do Colégio Pueri Bilíngue se incumbiu de arrecadar brinquedos 

e livros para a doação, o que nos permitiu contemplar mais crianças. Conforme 

combinado com os coordenadores do grupo, como houve saldo no número de 

brinquedos, destinaremos as doações de Natal de 2021. 

Com a movimentação nas redes sociais e comentários sobre a Campanha em vários 

meios, fomos contempladas com a doação da empresa Dokas e Ferrari Kart – Esporte e 

Recreação no valor de R$ 1.585,20 (hum mil quinhentos e oitenta e cinco reais) 



  

 

destinados as compras dos alimentos (macarrão), produtos de limpeza, sabonete (R$ 

591,50 – anexo 2) e cestas de alimentos (R$ 1.054,00 – anexo 1). 

Com todo esse apoio foi nos permitido proporcionar um momento de muita alegria e 

confraternização para as crianças e suas famílias em meio à vulnerabilidade social. O 

brilho no olhar, a satisfação e emoção em se deparar com um brinquedo bom, 

embrulhado num papel de presente nos encanta e fortalece no sentido de continuar a 

fazer o bem. 

O brinquedo é um objeto importante no desenvolvimento da criança, pois auxilia no 

desenvolvimento motor e cognitivo, mas nosso objetivo com essa ação foi levar um 

pouco de alegria, de vida, de sorrisos para as crianças. Separamos os brinquedos de 

acordo com a faixa etária e gênero de cada uma, de forma bem coerente. Todos foram 

embalados em papeis coloridos para criar uma emoção em cada criança ao abrir o seu 

presente. (anexo 7). 

“Brincar é uma experiência e busca de descobertas permanentes com a vida, com a 

natureza, com a liberdade e a espontaneidade”, já dizia o sociólogo Luiz Fernando 

Vieira. E esse sem dúvida alguma era a nossa missão, proporcionar vários instantes de 

diversão.  

Essa entrega foi realmente muito especial, além das cestas verdes, dos itens de limpeza, 

do macarrão e dos brinquedos, ainda conseguimos distribuir um lindo saquinho sortido 

de doces para cada criança.  

A W6 Organização Social alugou mesas, cadeiras e forros verdes, no valor de R$ 90,00 

(noventa reais) para organizar e alegrar o galpão do Morro da Cruz. Essa foi uma 

parceria com a empresa Mariah Festas, que nos cobrou 50% do valor original (anexo 6). 

O valor total arrecadado na conta da W6OS no período de 17 de setembro a 15 de 

outubro foi de R$ 4.550,80 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos), 

conferido no extrato bancário do dia 18/10.  

 

Recebemos também 06 sacos (capacidade de 80 litros) contendo brinquedos diversos e 

10 caixas pequenas contendo livros pedagógicos e agendas do grupo GAS – da Escola 

Pueri Bilíngue Candanguinho. Os brinquedos recebidos do Grupo GAS também foram 

distribuídos para as crianças. Relatamos que houve um quantitativo remanescente que 

será entregue na comemoração do Natal, conforme acordado anteriormente. 

 

Como sempre fazemos a comissão da W6OS responsável por esse projeto, entrou em 

contato com os beneficiados para avisar a data, o local e o horário agendado da 

distribuição dos kits, bem como, enfatizar o uso obrigatório da máscara de proteção 

facial, a importância da não aglomeração e apresentação de documento oficial com foto, 

para a retirada das doações no local.  

 



  

 

As ligações e as mensagens enviadas pelo WhatsApp para as famílias também corrobora 

para a conscientização das pessoas com relação à higiene, a limpeza e os cuidados 

necessários para combatermos a COVID -19. 

 

❖  Famílias Contempladas  
 

Famílias 

Contempladas 

Número de Membros na 

família 

Número de cesta 

recebida 

09 Até 2 pessoas 1 

51 3 a 5 pessoas 1 

01 6 pessoas 1 

04 Mais de 7 pessoas 2 

 
                 

 Despesas Essenciais  
 

 
Cestas Água 

Sanitária 

Detergente Sabonete Macarrão 

500 g 

Quantidade 68 unid. 65 65 130 

 

130 

Valor 

Unitário 

R$ 15,50 R$ 2,05 R$ 1,25 R$ 1,15 R$ 1,75 

Total R$  1.054,00 R$ 133,25 R$ 81,25 R$ 149,50 R$ 227,50 

Total 

Essencial 

R$ 1.645,50 

 

❖  Despesas Superficiais   
 

Itens Valor 

Gasolina carro1 R$ 50,00 

Higienização carro 1 R$ 40,00  

Transporte cestas R$ 100,00 

Aluguel Mesas R$ 90,00 

Papelaria (papeis de presente para embalar 

os brinquedos) 

R$ 150,00 

TOTAL R$ 430,00 

 

 



  

 

 

❖  Brinquedos 

 

Quantidade Valor investido Valor Arrecadado Saldo 

93 unidades R$ 2.790,00 R$ 4.550,80 R$ 1.760,00 

O VALOR REMANESCENTE SERÁ UTILIZADO NA COMPRA DAS 

CESTAS DO MÊS DE NOVEMBRO. 
 

 

❖  Despesas Total   
 

Despesas Valor 

Despesas Essencial R$ 1.645,50 

Despesas Superficiais R$ 430,00 

Total R$ 2.075,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO – NOTAS FISCAIS 

DESPESAS ESSENCIAIS 

1. Cestas Verdes 

 

 



  

 

2. Compras Itens Higiene e Limpeza 

 

 

 



  

 

DESPESAS SUPERFICIAIS 

3. Auxílio combustível  

 

 

 

 



  

 

 

4. Higienização veículo 

 

 



  

 

5. Transporte das cestas 

 

 

6. Locação de mesas 

 

 



  

 

7. Papelaria – compra papeis de presente para embalagem dos brinquedos 

 

 

 



  

 

8. RECIBO – DOAÇÃO BRINQUEDOS 

 

A W6 Organização Social está à disposição para maiores esclarecimentos. 

Brasília, 11 de novembro de 2021. 

 

  

___ _____________________________________ 

Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas. 

W6 Organização Social 


