
 

 

 
CrowdFunding LAR – Regulamento 

  
1. Sobre a divulgação e a busca por informações  

 
1.1 A divulgação será feita nos canais institucionais e digitais do Colégio 

Farroupilha. 
1.2 Em caso de dúvidas em relação ao projeto pedagógico, é possível encaminhar 

e-mail para diferentes áreas, de acordo com o assunto: 

 questões pedagógicas: assessoria@colegiofarroupilha.com.br 

 prestação de contas: controladoria@colegiofarroupilha.com.br 

 confirmação de doação realizada: 
comunicacao@colegiofarroupilha.com.br 

 
 
2. Financiamento coletivo 
 
2.1 O financiamento coletivo do Projeto LAR será realizado através da plataforma 
online Benfeitoria (www.benfeitoria.com) na modalidade de crowdfunding.  
 
2.2 Para fazer sua contribuição, o doador deverá realizar o cadastro na plataforma 
como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, aceitando os termos de uso 
(https://benfeitoria.com/termosUso/) e a política de privacidade 
(https://benfeitoria.com/politicaPrivacidade/). Toda doação será identificada pelo 
cadastro do usuário. 
 
2.3 O pagamento poderá ser feito por boleto bancário, cartão de crédito nas bandeiras 
Mastercard, Visa e Americam Express ou via Paypal diretamente para o site Benfeitoria 
que permanecerá como depositário das doações durante o período da campanha e 
arrecadação. Após o encerramento da campanha, o valor será direcionado para uma 
conta bancária exclusiva, para a execução do Projeto LAR 2018, que será encerrada 
após o seu fim. A prestação de contas será feita de forma periódica e disponibilizada a 
todos os interessados. 
 
 
3. Laboratório Aberto de Residência de 2017 
 
3.1 Todos os móveis e utensílios da casa foram obtidos por meio de doações, buscadas 
junto à comunidade escolar.  
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3.2 A casa, construída para o projeto LAR 2017, é pré-fabricada de madeira modular, 
ou seja, pode ser montada e desmontada com maior facilidade. Ela possui 36,45m2, 
distribuídos em 2 dormitórios, sala de estar, cozinha e banheiro. O memorial descritivo 
completo pode ser acessado através do link: 
http://www.colegiofarroupilha.com.br/arquivos/ProjetoLAR/memorialdescritivo_lar.p
df.  
 
 
4. Prestação de contas e destinação do valor arrecadado para 2018 
  
4.1 Todas as doações, durante o período da campanha, permanecerão vinculadas à 

conta de crowdfunding e, após o término, serão destinadas para uma conta 
corrente exclusiva.  

4.2 O recurso arrecadado será investido, de forma integral, na construção de uma nova 
casa em 2018, que seguirá a proposta do projeto pedagógico, de acordo com o 
tema definido para o ano letivo. 

4.3  A contratação de serviços e aquisição de materiais seguirá o processo de cotação 
com, no mínimo, 3 fornecedores, sendo que a definição é feita a partir da relação 
entre condições de pagamento, preço final e qualidade do produto/serviço oferecidos. 
Todo este processo será executado pelos estudantes, com a devida supervisão das 
equipes pedagógicas envolvidas. 
4.3 O valor total arrecadado não inclui móveis nem utensílios. Estes serão arrecadados 

a partir de doações ou parcerias firmadas pelos estudantes como uma das etapas 
do projeto pedagógico. 

4.4 A prestação de contas será atualizada, mensalmente, no 10o dia útil de cada mês, 
por meio do link: 
http://www.colegiofarroupilha.com.br/arquivos/ProjetoLAR/prestacaodecontas_la
r.pdf. Os doadores também receberão, nesta mesma data, o relatório via e-mail 
cadastrado na plataforma de crowdfunding.  

4.5 Para acessar estas informações em outros períodos, é possível entrar em contato 
com a Controladoria da Associação Beneficente e Educacional de 1858 – ABE 1858, 
mantenedora do Colégio Farroupilha, através do e-mail 
controladoria@colegiofarroupilha.com.br. 
 
 

5. Valores a serem arrecadados 
5.1 O objetivo da campanha é arrecadar R$ 41.777 até o dia 19 de dezembro de 2017, o 

que representa 80% do valor total investido na construção do LAR de 2017, incluindo 
taxas de montagem e desmontagem, além do percentual a ser repassado para a 
plataforma Benfeitoria. Caso a meta não seja alcançada até essa data, os apoiadores 
receberão o valor investido de volta até o dia 05/01/2018. Caso a colaboração tenha 
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sido feita via cartão de crédito, o valor entrará restituído, automaticamente, na 
fatura do cartão. Se tiver sido feita por boleto, será necessário abrir uma conta Moip 
(online e gratuita) para receber o reembolso. 
 

5.2 É importante ressaltar que as doações feitas para o Projeto LAR 2018 não poderão 
ser utilizadas para dedução do imposto de renda. 

 
6. Cotas para doação e retribuições de agradecimento 

  
6.1 As doações poderão ser feitas em diferentes cotas já pré-estabelecidas de R$ 

50, R$ 100, R$ 150, R$ 200 ou outro valor. 
6.2 De acordo com o valor doado, o participante receberá um pequeno 

reconhecimento, como forma de agradecimento pela colaboração no projeto, 
conforme a tabela abaixo: 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.3 As contribuições não identificadas não receberão brindes, a não ser que 
comprovem documentalmente sua condição até o dia 05/01/2018, via e-mail 
comunicacao@colegiofarroupilha.com.br. 
   

3.    Destinação da casa 
3.1 Ao final do projeto, a casa será doada para uma família de baixa renda a partir 
de análise socioeconômica realizada com apoio de uma equipe que inclui uma 
assistente social e representantes do Conselho Escolar da Associação Beneficente 
e Educacional - ABE 1858, mantenedora do Colégio Farroupilha. O processo será 
feito de forma conjunta com os estudantes, que participarão da definição 
do destino final da casa. 
3.2 Caso o valor total não seja arrecadado até o dia 19 de dezembro de 2017, a 
casa permanecerá com a Instituição, sendo utilizada pedagogicamente como 
Laboratório de Aprendizagem. 

 

Doação Agradecimento aos multiplicadores 
R$ 50 Cartão de agradecimento + Adesivo do Projeto LAR 
R$ 100 Cartão de agradecimento + Adesivo + Bóton do Projeto LAR 
R$ 150 Cartão de agradecimento + Adesivo + Bóton + Chaveiro do 

Projeto LAR 
R$ 200 Cartão de agradecimento + Adesivo + Bóton + Chaveiro + 

Caneca do Projeto LAR 
Outro 

valor 

Acima de R$ 200 - Cartão de agradecimento + Adesivo + 

Bóton + Chaveiro + Caneca do Projeto LAR 

Abaixo de R$ 50 - Cartão de agradecimento + Adesivo do 

Projeto LAR 


