
 
 

MÊS 06 – CAMPANHA PRATO CHEIO/ OUTUBRO 2020.  
 
 

Mês de outubro, mês das crianças. A campanha foi idealizada nas redes            

sociais entre os dias 13 de setembro a 16 de outubro. 

Tivemos a iniciativa de fazer um kit de guloseimas para cada criança            

registrada em nossos arquivos. Consideramos as idade entre 1 a 17 anos.            

Juntamente com as guloseimas, ofertamos um kit de higiene bucal contendo           

escova de dente, pasta de dente e fio dental. Parte das doações de kit de higiene                

foi ofertado pelo Instituto Aleph Consciência e Integração. 

O kit de guloseimas foi composto por pipoca, paçoca, jujuba, chocolate sonho            

de valsa, balas mole sortidas, sorvete de Maria mole, 1 unidade avulsa de Maria mole,               

e fez a alegria da criançada. 

Além da novidade do kit de guloseimas e do kit de higiene bucal,             

continuamos com a arrecadação de fins para a aquisição de cestas básicas (verde) de              

verduras, legumes e frutas e do kit de limpeza (água sanitária e sabonete). Os recursos               

foram captados por meio de doações de pessoas físicas, que destinaram os valores ao              

Banco de Brasília, Agência 219, Conta Corrente 219008171-2, de titularidade da           

presidente da W6  Organização Social, Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.  

Mantendo o praticado nos meses anteriores, o valor sugerido para o kit            

unitário mensal da doação foi de R$ 30,00 (trinta reais). Para atendermos            

minimamente as 62 (sessenta e duas) famílias, foi necessário o valor de R$ 1.860,00              

(hum mil oitocentos e sessenta reais).  

A Campanha mantém o objetivo de ajudar as famílias e os produtores rurais             



 
de alimentos durante a pandemia do COVID-19. Como parte do planejamento da            

campanha, a comissão da W6 responsável pelo contato com as famílias, entrou em             

contato com todas as famílias beneficiadas para avisar a data, o local e agendar o               

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

proteção facial e apresentação de documento oficial com foto, para a retirada do kit              

unitário no local.  

A ligação para as famílias também corroborou para a conscientização das           

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

combatermos a COVID -19.  

Nessa ação, foi a aplicado o questionário sócio educativo, em 42 famílias            

cadastradas em nosso programa. As famílias restantes irão responder as perguntas no            

mês de novembro. 

A concretização dessa etapa da Campanha Prato Cheio foi realizada no dia 17             

de outubro de 2020, às 14h no Galpão de Múltiplas funções da Comunidade Rural do               

Morro da Cruz (Rua  da Gameleira Rua SB 1), em São Sebastião, Distrito Federal.  

Nessa etapa, assistimos 62 (sessenta e duas) famílias, totalizando 241          

(duzentos e quarenta e uma) pessoas contempladas. As 5 (cinco) famílias formadas            

por mais de 7 (sete) pessoas receberam 2 (duas) cestas de alimentos, sendo             

distribuídas ao todo 67 (sessenta e sete) cestas e 130 kits de guloseimas e produtos de                

higiene bucal. 

 

 

 

 



 
❖ Famílias Contempladas  

 

 

  

❖ Despesas Essenciais  
 
 
Kit Campanha Prato Cheio 

Obs: recebemos a doação de 2 águas sanitárias avulsas. 

 

❖ Despesas Superficiais  

 
Kit Higiene Bucal 

Famílias 
Contempladas 

Número de Membros na 
família 

Número de cesta 
recebida 

10 Até 2 pessoas 1 

46 3 a 5 pessoas 1 

1 6 pessoas 1 

5 Mais de 7 pessoas 2 

Item Quantidade Valor 
Unitário 

Total 

Cestas de alimentos 67 unid R$ 15,50 R$ 1.038,50 

Água Sanitária 60 unid R$ 1,69 R$ 101,40 

Sabonete 124 unid R$ 0,82 R$ 110,36 

Flocão 62 unid R$ 0,79 R$ 48,98 

Total Essencial R$ 1.299,24 

Item Quantidade Valor 
Unitário 

Total 

Pasta dental infantil  
(pct com 3 unidades) 

8 R$ 6,49 R$ 51,92 

Fio dental 115 R$ 3,05 R$ 350,75 

Escova infantil 27 R$ 2,99 R$ 80,73 

Total Essencial R$ 483,40 



 
 

Kit Guloseimas 

Logística 

 
 

❖ Despesas Total  
 

Item Quantidade Valor 
Unitário 

Total 

Sorvete de Maria Mole  
(cx com 50 unid) 

3 R$ 17,90 R$ 53,70 

Pirulitos (pct com 20 unid) 7 R$ 7,99 R$ 55,93 

Balas (pct 200 g) 7 R$ 2,49 R$ 17,43 

Pipoca (pct 50 unid) 3 R$ 9,98 R$ 29,94 

Jujuba (cx com 30 unid) 5 R$ 8,98 R$ 44,80 

Maria Mole 3 R$ 19,98 R$ 59,94 

Paçoca (cx com 100 unid) 1 R$ 16,98 R$ 16,98 

Paçoca (cx com 50 unid) 1 R$ 11,98 R$ 11,98 

Sonho de valsa (pct) 3 R$ 28,90 R$ 86,70 

Embalagens saco 
transparente 

4 R$ 10,00 R$ 40,00 

Total Essencial R$ 417,40 

Item Valor 
Unitário 

Transporte das cestas R$ 100,00 

Gasolina carro 1 R$ 50,00 

Lavagem carro 1 R$ 50,00 

Total Essencial R$ 200,00 

Despesas Valor 

Despesas Essencial R$ 1.299,24 
Despesas Superficiais 

(Kit higiene bucal + Kit 
guloseimas + Logística) 

R$ 1.100,80 

TOTAL R$ 2.400,04 



 
 
❖ ANEXO I - NOTAS FISCAIS 
Despesas essenciais 
 



 

 

 
 



 

 
 

 
 



 



 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dúvidas ou demais informações referente à Prestação de Contas e movimentações           
bancárias, estamos disponíveis pelo e- mail w6organizacaosocial@gmail.com ou        
pelo telefone (61)  98379-3753.  

Brasília, 18 de novembro de 2020.  

 

 
 

 

Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas. 

W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

  
 

 


