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RESUMO  
 
Ortigueira é o município com o menor IDH do Paraná, portanto  a desigualdade social é visível 
à todos. O projeto tem o intuito de minimizar essa diferença, melhorando a qualidade de vida 
dos moradores da localidade Vila Gomes I através de cores e flores. Em regime de mutirão as 
casas serão caiadas, as janelas e portas coloridas, e serão espalhadas floreiras de pneus 
reciclados em pontos estratégicos da vila, ao mesmo tempo em que buscaremos junto às 
autoridades competentes melhora no saneamento básico e colocação de lixeira coletiva para 
coleta seletiva. 
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INTRODUÇÃO  
 
O Colégio SESI através de sua metodologia diferenciada busca formar mais que alunos, busca 
a formação de cidadãos conscientes da realidade da comunidade em que vivem e com 
capacidade para exercerem o direito de cidadania na busca de melhorar não somente a sua 
realidade, mas de toda a comunidade em estão inseridos.  E com essa premissa iniciou as 
atividades em Ortigueira no ano de 2010, e desde então vem através de seus alunos 
desenvolvendo projetos que visam reverter esse quadro negativo de desigualdade social 
existente no município, como é o caso do Projeto Som do Coração, desenvolvido com alunos 
do PETI. 
 

1. JUSTIFICATIVA 



 
O Colégio SESI através de sua metodologia diferenciada busca formar mais que alunos, busca 
a formação de cidadãos conscientes da realidade da comunidade em que vivem e com 
capacidade para exercerem o direito de cidadania na busca de melhorar não somente a sua 
realidade, mas de toda a comunidade em estão inseridos.  E com essa premissa iniciou as 
atividades em Ortigueira no ano de 2010, e desde então vem através de seus alunos 
desenvolvendo projetos que visam reverter esse quadro negativo de desigualdade social 
existente no municipio, como é o caso do Projeto Som do Coração, desenvolvido com alunos 
do PETI. 
 

2. OBJETIVO GERAL 
 
Melhorar a qualidade de Vida dos Moradores, através de uma melhora no visual da localidade 
em que vivem, buscando nas parcerias os meios para não somente aquarelar as casas mas a 
vida das famílias que ali residem, mostrando-lhes através do exercício de cidadania que 
quando todos trabalhamos juntos podemos fazer a diferença e melhorar o mundo em que 
vivemos. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

 Busca de parceiros para desenvolvimento do Projeto.   

 Buscar o engajamento das famílias para que sejam participantes  e não somente 
beneficiários do projeto. 

 Revitalização das residências através das Cores e Flores. 

 Realizar as ações necessárias junto aos órgãos competentes para as obras que se 
fizerem necessárias. 

 Despertar nos moradores o espírito de cidadania para que sejam continuadores do 
projeto em sua localidade e nas localidades entorno. 

 
4.  METODOLOGIA  

 
1) Identificação do Objetivo e do local  a ser desenvolvido o projeto, 
2) Coleta de dados e informações junto à profissionais da área relativa ao projeto, 
3) Visita aos moradores informando sobre o desenvolvimento do projeto e verificando o 

interesse em fazer parte do mesmo, 
4) Reunião com moradores, profissionais de segurança, parceiros, funcionários e 

profissional da área de pintura  expondo o andamento do projeto; 
5) Busca dos parceiros para doação do material necessário à execução; 
6) Mutirão para realização da semana Aquarela para pintura das casa, 
7) Mutirão da Primavera para colocação das floreiras e organização do espaço, 
8) Entrega do espaço revitalizado com guia de instruções aos moradores para 

manutenção do mesmo. 
 
 

5. MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  
 

Lista de autorização das famílias, 
Adesão das famílias ao mutirão 
Lista de adesão dos parceiros para custear o projeto 
 
 

6. VOLUNTÁRIOS  
 
Como o projeto está em fase inicial não se pode mensurar quantos serão os voluntários no 
desenvolvimento da ação. Nesta fase de implantação temos 64 pessoas envolvidas, entre 
alunos, colaboradores e parceiros. 



 
 
 

7. CRONOGRAMA  
 
30/10 - Expedição investigativa para verificação condições da residencias e conversa com pai 
de aluno voluntário, profissional da área de pintura, que definiu a ação a ser desenvolvida; 
08/11 - Abordagem aos moradores, para exposição do projeto e respectiva autorização para 
sua participação; 
12/11 - Reunião com moradores, alunos, colaboradores e profissionais da área de pintura e 
segurança para expor detalhes da execução do projeto aos moradores e buscar parceiros para 
execução. 
 
 

8. RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Espera-se com a execução desse projeto, através da visível melhora na qualidade de vida 
desses moradores através de um gesto simples , a qual já se torna notória nesta fase em que o 
projeto só está na fase inicial, como a possibilidade de melhora por menor que seja trouxe 
felicidade à esses moradores, que essas ações se multipliquem e com isso esses sorrisos que 
estamparam nossa reunião de demonstração possam também ser multiplicados por toda essa 
população tão carente de ações concretas de cidadania. 
 
 

9. ORÇAMENTO  
 
Planilha de Custos 
 
Projeto: AQUARELA QUE DÁ VIDA – CASAS CAIADAS 
Local de realização: Vila Gomes I – Ortigueira Paraná 
 
Quantidade: 26 casas para pintura com cal.  
Material                           Quantidade Preço Unitário (R$)                 Preço Total (R$) 
Cal p/ pintura 26 sc.                                           5,90                              153,40 
Broxa                40 un.                                        2,90                              116,00 
Pincel 2 ½                40 un.                                 4,50                              180,00 
Luva Látex                40 un.                                 3,90                              156,00 
Luva verde de pano 20 par                                  7,90                              158,00 
Máscara               100 un.                                    0,50                                50,00 
Óculos                 10 un.                                       7,50                                75,00 
Pó Xadrez 500g 12 un.                                         9,90                               118,80 
Flores  Cx                 30 un.                                  10,00                               300,00 
Total                                                                                                              1.307,20 
 
 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A reaplicabilidade será através dos próprios moradores na manutenção dos objetivos do 
projeto : Colorir não somente suas residências, mas suas vidas. 
 
 
REFERÊNCIAS  
Não houve. 
 


