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Quem Somos 
 

 

O Projeto Dorcas é uma organização privada sem fins 
lucrativos, que surgiu da união de pessoas com um 
interesse comum: auxiliar crianças em situação de risco e 
vulnerabilidade social na Comunidade Frei Damião 
localizada no município de Palhoça/SC. 

 

Desde de 2015 assistimos crianças de 6 a 15 anos, 
promovendo justiça e transformação através de atividades 
sócio educacionais e de acompanhamento familiar. 

 

A estrutura atual é composta de espaço para aulas de 
alfabetização, leitura, raciocínio lógico, inglês, judô, 
dança, aulas de música, capoeira, informática, além de 
refeitório onde proporcionamos refeições diárias (café da 
manhã, almoço, e lanche da tarde) a cada criança. 

 

Diretamente atendemos 95 crianças e indiretamente 75 
famílias. Isso porque cremos que não deve haver um 
paradoxo entre o nosso espaço e o espaço da casa da 
criança. Não é um lugar de fuga, mas que trabalhe 
conjuntamente com a família e escola. 

 

 

A     Comunidade 
 

A Comunidade Frei Damião, localizada no município de 
Palhoça é considerada a maior favela do estado de Santa 
Catarina. Concentrando cerca de 12.000 pessoas vivendo de 
modo totalmente precário, e com baixíssimas perspectivas. 
Ela apresenta altos índices de criminalidade e baixíssimos 
níveis educacionais (é o menor índice do IDEB do Estado) 

 

Atualmente a maior parcela, e isso inclui as crianças dessa 
comunidade obtém seu sustento e de suas famílias através 
do trabalho nas carroças (reciclagem), em atividades 
criminosas (predominantemente tráfico de drogas e 
prostituição) e eventuais bicos. 

 

É realmente um lugar esquecido pelo poder público e 
desconhecido de uma grande parcela da sociedade da 
Grande Florianópolis. 
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Sede Atual 
 

 

 

Hoje, nossas atividades são realizadas em imóvel alugado, 
gerando uma das despesas fixas de maior porte do projeto. 

 

Atendemos em torno de 95 crianças e adolescentes, em 
turnos alternados, pois nossas instalações não comportam 
atendimento diário e integral de todas as crianças. 

 

Além disso, as atividades e oficinas são limitadas em 
diversidade e número de alunos. 

 

 
 

Contamos com uma lista de espera de novos alunos e este 
ano, devido a pandemia, reduzimos ainda mais o número de 
crianças por turma e por dia. 

 

Toda semana recebemos novas solicitações de vagas, o que 
nos deixa desanimados, pois sabemos a importânica de 
manter as crianças em sala de aula, fora das ruas. Conforme 
já mencionado, a Frei Damião é uma comunidade com 
intenso tráfico de drogas e aliciamento de crianças. 
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A  Nova Sede 
 

Com a nova sede, podemos triplicar nosso atendimento em 
número de crianças e tipo de atividades e oficinas ofertadas 
para as crianças da comunidade. 

 

Através de doação já possuímos o terreno para construção 
da sede própria.  

O terreno doado localiza-se dentro da comunidade Frei 
Damião, na Rua do Alemão e possui 3.280 m² de área total 
e 2.005 m² de área remanescente para utilização nas 
instalações. (foto ao lado) 

 

 

 

 

 

 
(fachadas da sede – frontal, fundos e laterais) 

 

O projeto arquitetônico prevê construção total de 1.093,18 m² 
dividido em três pavimentos: 

Primeiro pavimento: 727,54 m² 

Segundo pavimento: 309,41 m² 

Terceiro pavimento (caixa d’água): 56,13 m² 

 
 

 

 

 

As novas instalações terão capacidade para atender 
até 300 crianças, divididas entre as seguintes áreas: 

- 23 salas de aulas, atividades esportivas/culturais e 
de apoio; 

- 1 refeitório de 76 m² com 2 lavabos; 

- 4 banheiros (2 fem/2 masc) com 2 chuveiros, 5 
reservados e 1 reservado adaptado para PNE, cada; 

- vão central de circulação e convivência; 

- cozinha, dispensa, copa para funcionários, depósito; 

- 3 consultórios médicos; 

- banheiro social e de funcionários; 

- horta comunitária, arvorismo e quadra natural. 
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Imagens Ilustrativas 
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O Investidor Social Privado 
 

 

 
 
Nossa missão é promover diretamente os direitos e bem-estar de cada 
criança e indiretamente o de suas famílias, pois sabemos que sem 
investimento e oportunidades não haverá transformação social. Optamos 
por não fazer uso de recursos públicos. 
 
Assim, buscamos investidores sociais privados em parceria para auxílio na 
construção da sede própria do Projeto.  
 
 
O investidor pode escolher uma ou mais formas de investimento: 
 
 Fazer a aquisição direta dos materiais necessários de forma única ou 

mensal; (ao final, anexo 1 lista de materiais) 
 Custear diretamente o prestador de serviço (mão-de-obra); ou, 
 Depositar o valor desejado na conta específica da construção, em 

nome do Projeto Dorcas. 
 

 
O investidor social poderá visitar a construção e o projeto e acompanhar 
através de relatórios periódicos do andamento da obra e financeiro. 

 

 
 
 
 
Sendo assim contamos com a sua ajuda, para conhecer o 
nosso trabalho pessoalmente, e também através dos nossos 
canais e em caso de dúvidas estaremos a disposição para 
atendê-los. 
 
 
 

www.projetodorcas.org.br 
 
Instagram: @projetodorcaspalhoca 
 
Coordenação: Cintia Amaral – 48 99628 5522 

  
 
 

 

 

 

http://www.projetodorcas.org.br/
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Anexo 1 – Lista de Materiais 

 
 

DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Abrigo de obra 25,00              m²
EQUIPAMENTOS
Locação de equipamentos diversos - bob cat, retroescavadeira,

empilhadeira, rompedor, bombas, compactador 1,00                 c j
MOVIMENTO DE TERRA
Movimento de terra  - Aterro 300,00           m³
FUNDAÇÃO - ESTACAS
Estaca pre-moldada concreto 1.850,00        m
Blocos de coroamento estacas 72,00              um
ESTRUTURA EM CONCRETO 

Forma em madeira pinus 3x 1.610,00         m²
Lastro de brita 20,00              m³
Aço CA50/60 16.200,00      kg
Laje pre-moldada 960,00           m³
Concreto usinado 30MPa bombeado 250,00           m³
Aço 6.3 (kg) 390,8 kg
Aço 8.0 (kg) 2472,8 kg
Aço 10.0 (kg) 5097,1 kg
Aço 12.5 (kg) 6294 kg
Aço 5.0 (kg) 5006,6 kg
Arame recozido n.18 (Kg) 192,613 kg
Pregos (kg) 506,43 kg
Concreto FCk 30 Mpa (m³) 259,5 m³
Formas (m²) 2813,5 m³
EPS (40x40) (m³) 47 m³
COBERTURA 

Estrutura Metálica

Estrutura metálica telha metálica 118,00             m²
Telha metálica termo acústica 118,00             m²
Estrutura Madeira

Estrutura madeira telha fibrocimento 586,00            m²
Telha fibrocimento 6mm 586,00            m²
Calha alumínio 186,00            m
Rufo alumínio 168,00            m
Pingadeira alumínio 252,00            m
Regularização com argamassa de cimento e areia 51,50               m²
Impermeabilização com manta 4mm - calha e laje 51,50               m²
Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia 51,50               m²
IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização com cimento cristalizante - Baldrame 146,00            m²
Impermeabilização com cimento cristalizante - Poço elevador

5,65                 m²
Impermeabilização com cimento cristalizante - Piso Sanitários

105,44             m²
Impermeabilização com cimento cristalizante - Paredes Box

Sanitários 78,00              m²
PAREDE

Alvenaria de tijolos furados esp=15cm 1.568,00         m²
Parede drywall 295,00            m²
Verga concreto armado 120,00            m
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DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

ESQUADRIAS

Madeira 
Porta madeira - Abrir - 80x210 - P1 35,00              pç
Porta madeira - Abrir - 70x210 - P2 3,00                pç
Porta madeira - Correr - 80x210 - P3 4,00                pç
Porta madeira - Correr - 180x210 - P5 1,00                 pç
Metálica
Guarda corpo metálico 5,30                 m
Alçapão metálico - 60x60 2,00                pç
Escada metálica tipo marinheiro 5,00                m
Corrimão metálico - Escada 15,40               m
Vidro Temperado 
Janela em vidro temperado 10mm - Maxim ar - 100x140 - J1

83,00              pç
Janela em vidro temperado 10mm - Maxim ar - 100x80 - J2

21,00              pç
Janela em vidro temperado 10mm - Maxim ar - 100x80 - J3

4,00                pç
Janela em vidro temperado 10mm - Fixa - 400x210 - J4 1,00                 pç
Soleiras e Peitoril
Soleira e peitoril granito esquadrias 112,00             m
Argamassa AC III (20kg) 5,00                sc
REVESTIMENTO DE PAREDES 

Chapisco argamassa de cimento e areia 1:3 3.136,00         m²
Reboco argamassa de usinado 1:5 3.136,00         m²
Azulejo - Lavabo, BWC, Cozinha 470,00            m²
Argamassa AC III (20kg) 130                  sc
Rejunte 80,00             kg
FORROS 

Chapisco argamassa de cimento e areia 1:3 760,00            m²
Reboco argamassa de usinado 1:5 760,00            m²
Forro gesso em placas - Bwc masc/fem 102,00            m²
REVESTIMENTO DE PISOS
Regularização com argamassa de cimento e areia 1:4 - base

pisos 663,00            m²
Piso cerâmico 60x60cm 663,00            m²
Argamassa AC III (20kg) 180                  Saca
Rejunte 110,00            kg
Piso bloco de concreto 6cm 245,42            m²
LOUÇAS E METAIS

Bacia caixa acoplada                28,00 pç
Vedação bacia                28,00 pç
Chuveiro elétrico                  9,00 pç
Cuba louça                18,00 pç
Lavatório Suspenso                   5,00 pç
Torneira cromada lavatório                23,00 pç
Barra Apoio 80Cm Reto P/Portador Def.Fis.                10,00 pç
Tampo granito                 13,20 m
Sifão PVC cromado                23,00 pç
Engate flexível cromado                 51,00 pç
Válvula Escoamento                23,00 pç
Divisória com portas para sanitário               118,00 m²
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DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

PINTURAS
Massa corrida - Forro de gesso e drywall 680,00           m²
Massa corrida Balde 28 kg 25,00              Balde
Pintura tinta acrílica 3 demãos com selador 3.528,00        m²
Tinta suvinil completo 18L 82,00              Lata
Lona, plástico ou papelão para isolamento 1.100,00         m²
Fita crepe azul rolo de 48mm x 30m 50,00              unid.
Rolo de lã com pelos de 9 a 22mm x 23cm 10,00              unid.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 Infraestrutura ar condicionado split - sem equipamento 28,00              cj
 Plataforma PNE 1,00                 cj
LIMPEZA DA OBRA

Limpeza da oba 1.093,18         m²
Retirada de entulho 45,00              m³
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