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I. OBJETIVOS DA ENTIDADE  

Passatempo Educativo é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que 
desenvolve projetos na área educacional, cultural, preservação do meio ambiente e ações para o 
desenvolvimento do turismo sustentável.  

Entidade reconhecida pelo Ministério da Justiça como OSCIP – Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público sob nº 08071.005566/2006-08. 

 A Passatempo Educativo tem como finalidade estatutária, em consonância com artigo 4º 
do Estatuto Social: 

Art. 4º - A Passatempo Educativo tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para 
a cultura, educação, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio 
ambiente, através de atividades educativas interdisciplinares e lúdicas. 

I - promoção gratuita da cultura; 

II - preservação, defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; 

III - promoção do voluntariado, de criação de estágios e colocação de treinados no mercado de 
trabalho; 

IV – promoção de atividades educacionais complementares ao estudo em sala de aula; 

 

Os serviços desenvolvidos pela entidade são de ação continuada, gratuitos e planejados 
com as entidades parceiras, destinadas às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

 

 

 



 

 

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a 
Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de 
Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.  

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos 
administrativos, por meio de processo eletrônico.  

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao 
respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem 
ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.  

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições 
legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade. 

  A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, 
registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.  

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas 
essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A 
entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.  

III. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e  
apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes: 

a) Moeda funcional e de apresentação  

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da 
Entidade. 

b) Apuração de receitas e despesas do exercício  

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, 
e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e 
outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade 
com as exigências fisco legais. 

c) Ativos circulantes  - Caixa e equivalentes de caixa  

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre 
movimentação, recursos de projetos e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco 
de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. 



 

 

d) Passivos circulantes  

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos. 

Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor 
presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. 

e) Patrimônio Liquido 

Esse saldo é representado pelo patrimônio inicial da entidade, acrescido das doações, 
superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição. 

f) Recursos ingressos na instituição 

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em 
conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos 
patrimoniais. 

g) A Instituição não possui convênios, termos de parceria e subvenções governamentais 
em vigência. 

IV. RESULTADO DAS AÇÕES  

Em 2022, os projetos da OSC foram desenvolvidos no formato online e presencial. 

 

O projeto “Reforço Interativo”, uma iniciativa online e totalmente gratuita que utiliza o 

material pedagógico das aulas para criar brincadeiras e métodos lúdicos de aprendizagem. 

Os alunos das escolas parceiras participaram através de salas multimídias com recursos das 

lousas digitais ou notebook e projetores.   

Semanalmente, os professores indicam os conteúdos abordados em cada turma da sua 

escola, sugerindo um tema dentro das disciplinas escolares – como português, matemática, 

ciências, artes... – para conduzir o encontro. Com o assunto em mãos, a equipe da Passatempo 

desenvolve as atividades e organiza as reuniões online, que são divididas em classes de até quinze 

crianças e possuem duração média de quarenta e cinco minutos. 

Além das atividades com cada turma, também há competição e gincanas interescolares, 

onde os alunos são separados em equipes e ganham pontos ao cumprirem os desafios propostos em 

jogos como o “Leilão do Conhecimento” e o “War dos Pequenos Grandes Gênios”, entre outras 

brincadeiras. 

 

 



 

 

 

 

 

Em 2022, o projeto contou com quatro educadores contratados, três oficineiros e 50 

voluntários que  atenderam 28  escolas dos municípios paulistas de Cotia, São Paulo, Campos do 

Jordão, Conde(BA), Óbidos (PA), Cidade Estrutural (DF), Barro Alto(GO), conforme lista abaixo: 

 

 

 

Com apoio da Embaixada da Austrália, foram comprados kits de robótica, que possibilitou 
o desenvolvimento do Projeto STEAM, que visa reunir áreas do conhecimento em ciências, 
tecnologia, engenharia, matemática e artes. 
 

A programação presencial contou com projetos Tangram, Teatro de Sombras, Sudoku, 

Jogoteca de todos os tempos e culturas, livros em ação, horta na escola, projeto lixo xero, cultura 

acessível para pessoas com deficiência, visitas monitoradas do concerto didático. 

O número de atendidos em ambas as formas de atendimento: 

 



 

 

 

 

 

 

O aplicativo Bamboleio concedeu durante um ano 175 licenças para que alunos das escolas 

públicas tivessem acesso a sua biblioteca digital com acervo de mais de 300 livros. O acesso 

possibilitou o desenvolvimento do Projeto Livros em Ação na versão online. 



 

 

 

 

A organização teve reconhecimento como Prêmio Melhores ONG´s 2022 tendo ficado entre 

as 100 melhores ONG´s do país. 

Acesse nosso Relatório Anual de Atividades 2022 pelo link: 

 

https://passatempoeducativo.org.br/gallery/Relat%C3%B3rio%20Anual%202022%20(1).pdf 

 

 

V. OPERACIONAIS CONTÁBEIS  

- Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrativos pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, esfera estadual e municipal e certificado de regularidade do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;  

- Mantem sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas em 
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;  

- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, dos 
documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou 
operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;  

- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributárias;  

- Elabora as demonstrações contábeis e financeiras aprovadas por seu Conselho Fiscal 
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