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RESUMO  

O projeto é realizado com crianças e adolescentes (6 à 10 anos) e (15 à 17 anos) de 

acordo com a tipificação. As aulas oferecidas para crianças e adolescentes de 6 à 10 

anos são: Inglês, teatro, canto, violão, xadrez. E para adolescentes de 15 à 17 

oferecemos aulas de inglês. 
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INTRODUÇÃO  

Alinhado à Política Nacional de Assistência Social – PNAS e aos demais diplomas 
normativos regentes da promoção da assistência social no Brasil, o Estatuto em vigor 
da APMI prevê as seguintes finalidades estatutárias em seu artigo 4º.: 
I -  a promoção social da família assistindo, em particular, a maternidade, a infância, a 
adolescência e os idosos, através de programas, ações e serviços voltados às áreas 
social, de saúde e da educação 
II -  Formação profissional,  promoção do desenvolvimento econômico e social e 
combate à pobreza, 
III -  Produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que 
digam respeito às atividades aludidas neste artigo. 
IV -  Ofertar serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos de idade 
V -  Ofertar serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens de 15 a 17 
anos 
Dos objetivos: 
Atender as famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social, através de 
cursos de capacitação com o objetivo de geração de renda e serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos. Além de assistir em particular, a maternidade, a infância, a 
adolescência e aos idosos em suas diversas necessidades. 
 
 
1. JUSTIFICATIVA  

Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a 
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e de autonomia das 
crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa 
faixa etária. As atividades serão pautadas em experiências lúdicas, culturais e 
esportivas. 
- Abrangência Municipal 
- Beneficiários: crianças de 6 à 10 anos e adolescentes de 15 à 17 anos. 
 
 
2. OBJETIVO GERAL  

Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a 
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e de autonomia das 
crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa 
faixa etária. As atividades serão pautadas em experiências lúdicas, culturais e 
esportivas. 
 
 
 
 
 



 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Desenvolver a socialização entre as crianças e adolescentes 
- Fortalecimento de vínculos 
- Interesse pelas artes 
- Interesse pelo estudo 
  
4. METODOLOGIA 
- Divulgação 
- Encontrar instrutores 
- Fazer o cronograma das aulas 
- Implementação 
- Lista de presença 
- Relatório de tudo  
- Reuniões de fortalecimento de vínculos  
 
5. MONITORAMENTO DOS RESULTADOS  
A lista de presença é um tipo de monitoramento que usamos, pois através dela 
podemos perceber que o nosso trabalho tem sido satisfatório a todos. 
 
6. VOLUNTÁRIOS  
Temos três voluntários. Um professor de xadrez que dá aulas toda quinta-feira pela 
manhã. Uma psicóloga e uma assistente social. 
 
7. CRONOGRAMA  

Primeiro desenvolvemos o processo de divulgação nos Cras, escola enfim.. 
sendo assim os responsáveis começaram a vir fazer as inscrições. 

Iniciamos o projeto em agosto, já com êxito, com turmas cheias, tanto que 
tivemos que abrir mais turmas. Há crianças que chegam às 8h da manhã e ficam até as 
11h pois os pais trabalham e é esse horário que eles podem estar trazendo e 
buscando. Quando eles não estão em aula acontece às oficinas de socialização, onde 
fazemos brincadeiras, reforço de inglês, dinâmicas educativas, oficina de pintura etc.  

Todos os dias oferecemos lanche.  O projeto é contínuo, só tendo pausas no fim 
de semanas e feriados. 
  
8. RESULTADOS ALCANÇADOS  
Em poucos meses de implantação já obtivemos muito resultados. Crianças que não 
tinha noção nenhuma de música já se desenvolveram no violão e no canto, da mesma 
forma no inglês. As aulas de xadrez tem ajudado o raciocínio deles na escola. O teatro 
tem desenvolvido a oratória, timidez etc. 
 
 
 



 
 
9. ORÇAMENTO  

Temos despesa com os instrutores que são pagos (teatro, inglês, violão, canto), 
e com a estagiária em serviço social). 
  
 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Consideramos que esse trabalho tem dado certo através dos resultados que 
temos obtidos de agosto até agora, mas, sabemos também que há muito mais a ser 
feito e sendo assim nosso intuito é melhorar a cada dia. 
 
 
  


