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ANEXO III
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1. Nome do projeto: Projeto Renovar Promovendo a Paz
1.2. Diretriz (es) e item (s) correspondente (s):
 Cultura de Paz e Metodologias de Resolução de Conflitos
 Garantia de Direitos- Promoção, Defesa e Controle.
 Enfrentamento ao uso e/ou Abuso de Drogas.
 Enfrentamento à Exploração do Trabalho Infantil.
1.3. Organização proponente: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
1.4 CNPJ: 71.492.318/0001-85
1.5 Site: www.monteirolobatosorocaba.org
1.6 E-mails para contato (pelo menos 2):
E-mail: Institucional: falecom@monteirolobatosorocaba.org
Coordenação: ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org
Assistente Social: erika.ariadine@monteirolobatosorocaba.org
1.7 Nome do Responsável legal da Organização: José Murilo Marinho Mauad
1.8 RG: 12.301.874-2
1.9. Órgão Expedidor: SSP/SP
1.10 Nome do Responsável do Projeto: Ricardo Aparecido Campos
1.11 RG: 34.074.126-0

1.12. Órgão Expedidor:SSP/SP
2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

2.1. Capacidade Técnica:

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba fundado em 19 de maio de 1946, é uma associação civil de
direito privado, de caráter filantrópico sem fins econômicos, que oferta Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos a crianças e adolescentes entre 06 a 15 anos e suas respectivas famílias.
A associação é dirigida e administrada por uma diretoria executiva, escolhida entre os associados,
composta por Presidente, Vice-presidente, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º Tesoureiros, 1º e 2º Diretores de
Projetos.
Competindo ao 1º e 2º Diretor de Projeto, supervisionar a aplicação e os resultados dos programas
assistenciais, zelando pelo desenvolvimento integral dos usuários, onde semanalmente estará presente na
associação para reunião com a equipe técnica gestora do projeto, para apresentar o percurso do projeto
para os demais membros da direção em reunião mensal de associados.
A frente das organizações contábeis e trabalhistas, teremos uma equipe composta por 1º e 2º tesoureiro,
uma assistente administrativa e uma auxiliar administrativa que se encarregará de realizar a contratação
dos profissionais necessários ao sucesso do projeto, bem como as responsabilidades contratuais da
associação para com o prestador de serviços, pagamentos mensais, encargos trabalhistas e preparações de
planilhas demonstrativas contábeis para prestação de contas mensais perante Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
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Através do Projeto Renovar, desenvolvemos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para
crianças de 06 a 12 anos, visando a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais.
Mediante o desenvolvimento dos programas/projetos continuados, permanentes e planejados,
desenvolvemos atividades pautadas em experiências lúdicas, atividades culturais e esportivas, estimulando
e orientando os usuários na construção e reconstrução de suas histórias, vivências individuais e coletivas,
na família e no território, desenvolvendo o sentimento de pertencimento de identidade, fortalecendo os
vínculos familiares incentivando a socialização e a convivência comunitária.
O Projeto Renovar tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças, a partir dos interesses,
demandas e potencialidades dessa faixa etária.
As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão,
interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.
O Serviço é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições
progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho
social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.
Trata-se de uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta
as crianças na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e
no território.
Assim, o Projeto Renovar possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos
e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.
O Projeto Renovar conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar, composta por: Coordenador,
Orientadores Sociais, Psicóloga, Assistente Social e profissionais da área cultural e esportiva.
O horário de funcionamento do projeto é das 06:30 as 13:00 horas, sendo que as crianças recebem o café
da manhã e o almoço.
Para oferta de seus serviços o Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, mantem parceria com a Prefeitura
Municipal de Sorocaba-PMS, Secretaria de Igualdade e Assistência Social- Sias, através do Termo de
Colaboração processo Administrativo nº 2017/21.660 e utiliza de recursos próprios oriundos de espaços de
locações e eventos.
Para garantir uma integridade nas ações do Projeto Renovar todos os espaços físicos oferecidos para o
desenvolvimento das atividades possuem estruturação e acessibilidade com banheiros masculinos,
femininos, bebedouros e mobiliário específicos, serão organizados e limpos semanalmente por uma equipe
de limpeza.
A associação disponibiliza equipe de profissionais responsáveis pela limpeza e manutenção de toda
entidade.
A entidade é certificada pelo auto de vistoria da Prefeitura Municipal de Sorocaba, onde concedeu a
licença de localização e funcionamento e em regular funcionamento, possui também o auto de vistoria do
Corpo de Bombeiro, onde todos os espaços estão em conformidade com as normas técnicas de segurança
e estão equipados com equipamentos de combate a incêndios e sinalizações de emergência.
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3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Ao aprofundar nossos olhares sobre as crianças presentes em nossa entidade, inseridas no Projeto
Renovar, chegamos a uma família marcada pela constante luta em busca de um bem-estar social e conforto
a seus pertencentes. Família está inserida numa comunidade em constante transformação e evolução a
partir da relação recíproca de influências e trocas que estabelecem com o contexto.
Neste contexto, político, jurídico, econômico, cultural e social nossa sociedade se transforma e
transformam aqueles que dela fazem parte. Desta forma ao longo dos anos, nossas famílias também se
transformaram, do modelo nuclear, para as famílias monoparentais, homoafetivas, reconstituídas, entre
outras.
E são nessas famílias que nossas crianças e adolescentes recebem as primeiras referencias de afeto,
proteção e cuidado, nela constroem seus primeiros vínculos afetivos, desenvolvem sua autonomia,
experimentam as emoções, sensações, tomam decisões, exercem o cuidado mútuo e vivenciam conflitos
contribuindo para a construção da subjetividade de cada membro e a capacidade para se relacionar com o
outro e com o meio.
Assim como a sociedade está em constante transformação, nossas famílias automaticamente acompanham
estas evoluções, desta forma, a família é, ainda, dotada de autonomia, competências e geradora de
potencialidades: novas possiblidades, recursos e habilidades são desenvolvidas frente aos desafios que se
interpõem em cada etapa do seu ciclo de desenvolvimento.
Portanto o investimento em fortalecimento e resgate dos vínculos familiares em situação de
vulnerabilidade é de extrema importância, pois cada família, dentro de sua singularidade, é potencialmente
capaz de se reorganizar diante de suas dificuldade e desafios, de maximizar as suas capacidades, de
transformar suas crenças e práticas para consolidar novas formas de relações.
E são estas novas formas de relações que o Projeto Renovar Promovendo a Paz promoverá em nossas
crianças, adolescentes, famílias e comunidade a Cultura da Paz e as Metodologias para Resoluções de
Conflitos.
As novas relações estão acontecendo diariamente e todos nós somos autores nessas relações, e desta forma
minha atuação dentro deste contexto é de suma importância, como estamos nos relacionando com o outro,
como enxergo, como escuto, como falo, como aceito, como permito ser influenciado pelo outro e viceversa.
Na atualidade, continuamos com inúmeros conflitos armados e lutas civis, que sacrificam vidas humanas
em mais de 40 países. Outras fontes de tensão têm sua origem na deterioração do meio ambiente, no
excesso de população, na competição por recursos de água doce, cada vez mais escassos, na desnutrição e
na flagrante desigualdade econômica e social não só entre os países, como também internamente a estes,
devido a em modelos de desenvolvimento concentradores de renda e excludentes.
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A cultura de paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não violenta dos conflitos.
É uma cultura baseada em tolerância e solidariedade, uma cultura que respeita todos os direitos
individuais, que assegura e sustenta a liberdade de opinião e que se empenha em prevenir conflitos,
resolvendo-os em suas fontes, que englobam novas ameaças não militares para a paz e para a segurança,
como a exclusão, a pobreza extrema e a degradação ambiental.
A cultura de paz procura resolver os problemas por meio do diálogo, da negociação e da mediação, de
forma a tornar a guerra e a violência inviáveis.
Substituir a secular cultura de guerra por uma cultura de paz requer um esforço prolongado para modificar
as reações à adversidade e construir um modelo de desenvolvimento que possa suprimir as causas de
conflito
E falar em cultura de paz é falar dos valores essenciais à vida democrática. Valores como igualdade,
respeito aos direitos humanos, respeito à diversidade cultural, justiça, liberdade, tolerância, diálogo,
reconciliação, solidariedade, desenvolvimento e justiça social. Promoção da compreensão, da tolerância,
da solidariedade e do respeito às identidades nacionais, raciais, religiosas, por gênero e geração, entre
outras, enfatizando a importância da diversidade cultural.
Mas como fazer da cultura de paz uma realidade concreta e duradoura? Como fortalecer a consciência
sobre a urgência de se promover a transição de uma cultura de guerra para uma cultura da paz? Como
encontrar os caminhos e meios para alterar os valores, atitudes, crenças e comportamentos do tempo
presente?
A cultura de paz é uma iniciativa de longo prazo que leva em conta os contextos histórico, político,
econômico, social e cultural de cada ser humano e sociedade. É necessário aprendê-la, desenvolvê-la e
colocá-la em prática no dia a dia familiar, institucional, escolar, comunitário, regional ou nacional, até
atingirmos uma esfera global de ações pacíficas.
É um processo que, sem dúvida, tem um começo, mas nunca pode ter um fim. A paz é um processo
constante, cotidiano, mas não passivo. A humanidade deve esforçar-se para promovê-la e administrá-la.
Frente a uma realidade crescente de envolvimento de crianças e adolescentes em atos de violências e
crimes o Projeto Renovar Promovendo a Paz restabelece com nossas crianças, adolescentes, famílias e
comunidade um compromisso que garanta a todos os seus envolvidos um pacto pela não violência.
Promovendo a todos os envolvidos momentos de reflexão e mudanças de postura perante os conflitos e
relacionamentos estabelecidos nos espaços de convivência, no âmbito familiar e comunitário.
Promovendo em todos os envolvidos, autonomia intelectual para uma visão crítica da vida, de modo a
poder formular seus próprios juízos de valor, desenvolver a capacidade de discernimento e de como agir
em diferentes circunstâncias da vida. Fornecendo a todos forças e referências intelectuais que lhes
permitam conhecer o mundo que os rodeia e agir como atores responsáveis e justos.
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Promover uma cultura de paz demanda um amplo esforço de mobilização e cooperação em todos os
setores da sociedade: para isso estaremos estabelecendo parcerias articulando um movimento que possa e
sobrepor à violência em todas as suas manifestações – física, sexual, psicológica, econômica, social – e,
sobretudo, àquela praticada contra os grupos mais desprovidos e vulneráveis – as crianças, os
adolescentes, os jovens, os grupos minoritários.
A Cultura de Paz se insere em um marco de respeito aos direitos humanos e constitui terreno fértil para
que se possam assegurar os valores fundamentais da vida democrática, como a igualdade e a justiça social.
Essa evolução exige a participação de cada um de nós para que seja possível dar aos jovens e às
gerações futuras valores que os ajudem a forjar um mundo mais digno e harmonioso, um mundo de
igualdade, solidariedade, liberdade e prosperidade.
As atividades e o trabalho com os grupos produzem uma série de valores no seu contexto, tais como:
liderança, trabalho em equipe, respeito a regras, cooperação, concentração, foco, determinação,
solidariedade, dedicação, ajuda ao companheiro, desafio de limites e superação de obstáculos, serão alguns
dos acontecimentos vivenciados durante o Projeto Renovar Promovendo a Paz.
A convivência, ou seja, a troca de vivências, enriquece nossa vida, nos faz enxergar para além de nós
mesmos. Infelizmente em muitos centros urbanos estas vivências estão cada vez mais raras, por diversos
fatores: violência, falta de espaços adequados, equipamentos e instrumentos, trabalho infantil ou na
adolescência, como também, a presença do mundo virtual na sociedade de hoje, que afasta as crianças de
atividades coletivas para deixá-las horas em frente ao computador em jogos, redes sociais e sites de
relacionamento.
Ao cultivar valores estaremos indo na contra mão de uma sociedade fria e individualista, pensando em
formar cidadãos éticos que jamais silenciarão frente à injustiças, preconceitos, sejam quais forem, estando
aptos a conviverem em sociedade, sabendo fazer dos conflitos situações positivas de crescimento pessoal e
ou da comunidade em que está inserido, manifestando seus pontos de vistas sem se tornar neutro em
situações que exigem um posicionamento firme como no caso de injustiças contra a humanidade e outros
seres vivos.
4. OBJETIVOS DO PROJETO
4.1. Objetivo Geral
 Promover nas crianças, adolescentes, familiares e comunidades envolvidas a Cultura de Paz e as
Metodologias de Resolução de conflitos.
4.2. Objetivo (s) Específico (s).
 Aprimorar a convivência humana desenvolvendo ações que visem a proteção e a garantia de
direitos de crianças e adolescentes em vulnerabilidade sociais;
 Promover e contribuir na geração e articulação de conhecimentos e práticas que promovam a
cultura da convivência;
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 Propiciar o cultivo do desenvolvimento pessoal, fundado na autonomia e na responsabilidade
individual, voltado para a participação comunitária;
 Promover o diálogo e o entendimento para a coexistência das diversas tradições culturais e
espirituais, e a capacidade humana de acolher outras visões de mundo sem rejeitar ou negar sua
cultura original - da multiculturalidade e da transdisciplinaridade.
5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
5.1

Atividade

ATIVIDADE 1: Círculo de Sabedoria – Espaços de Convivências e Integração.
Através do Círculos de Convivência promoveremos as nossas crianças, adolescentes, famílias e
comunidades o ato de Conviver e Integrar se pacificamente nos espaços coletivos.
Conviver significa viver uns com os outros com base em certas relações sociais e certos códigos
valorativos, forçosamente subjetivos, no marco de um determinado contexto social. Estes polos, que
marcam o tipo de convivência, estão potencialmente cruzados por relações de conflito, o que de modo
algum significa ameaça à convivência. Conflito e convivência são duas realidades sociais inerentes a toda
forma de vida em sociedade.
Toda convivência é regida, explícita ou implicitamente, por um marco regulador de normas e valores. Este
código de normas e valores é transmitido a partir de diferentes contextos sociais – família, escola, meios
de comunicação, sistema judicial, estratégias políticas, confissões religiosas etc.
Através da formação de rodas de conversas, estaremos abordando os principais espaços e momentos de
convivência e integração ao longo de nossas vidas, para isso estaremos abordando os seguintes pontos:
 A família. Âmbito inicial de socialização e no qual aprendemos os primeiros hábitos de
convivência. Daí ser muito importante, e às vezes determinante, para os modelos de convivência
que aprendemos e que flutuam muito em função de distintas variáveis, como o ideal de
convivência e de educação dos pais; tipo de relações entre eles e com os filhos, e destes entre si;
valores que são fomentados e impostos; compromisso social dos pais e sua situação laboral;
qualidade das relações afetivas; hábitos culturais; forma consciente de assumir a paternidade ou a
maternidade etc.
Todas essas variáveis determinam certas orientações no modelo de convivência. Assim, mais do
que falar da família, há que se falar de famílias, diferentes em sua composição, situação, relações
entre seus membros etc.
 O sistema educacional. A escola, como artífice cultural, gera ritos que deixam vestígios no âmbito
da convivência. Por meio das estratégias educacionais, dos formatos organizativos e dos estilos de
gestão, do modelo de professorado e de avaliação, entre outros fatores, professores e professoras
estimulam determinados modelos de convivência, cujo tipo e cuja qualidade não são
independentes daquilo que fazemos na escola.
 O grupo de iguais. Outro âmbito de socialização de grande importância, em idades cada vez
menores. Tradicionalmente, a incidência desta variável situava-se a partir da adolescência, mas
sua ocorrência vem baixando para idades mais precoces, por conta dos tipos de relações sociais
que vivemos.
 Os meios de comunicação. Têm forte incidência nos modelos de convivência, particularmente a
televisão. É conhecido por todos o elevado número de horas que, diariamente, meninos e meninas
passam diante do televisor, e a enorme influência que seu conteúdo exerce em determinados
comportamentos, valores e relações sociais.
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 Espaços e instrumentos de lazer. Crianças e adolescentes conformam seus valores e modelos de
convivência na interação e nas escolhas que estabelecem com os espaços e os instrumentos de
lazer. Espaços que, em nossos tempos, são dominados por grandes centros comerciais, com a
consequente cultura consumista que implicam, e instrumentos como videogames, revistas,
internet, determinadas letras de músicas etc. Boa parte deles transmite práticas e valores
consumistas, violentos, discriminatórios etc.
 Contextos político, econômico e cultural dominantes. Todos os âmbitos anteriores se dão e
interagem, no micro ou no mais global dos planos médio e macro, em um determinado contexto
político, econômico, social e cultural. Desse modo, a convivência está inexoravelmente
condicionada pelo contexto sociopolítico, ao mesmo tempo em que este está condicionado por ela.
Em consequência, as condições sociais, econômicas e culturais nas quais vivemos incidem, de
uma forma ou de outra, nos tipos de convivência. São cada vez mais escassos os espaços para
exercer o direito a uma autêntica cidadania, a uma convivência democrática, conduzindo-nos a um
sistema de democracia formal mercantilizada e televisionada, com setores da população vivendo
totalmente excluídos do estado de direito e da convivência democrática. Neste cenário, ao invés de
cidadãos, querem nos converter em meros espectadores-clientes, substituindo o viver pelo
consumir, o decidir pelo delegar
Desenvolvendo com os participantes do Projeto Renovar Promovendo a Paz conceitos e práticas
fundamentais para a convivências, entre eles:
 Aprender a conhecer,
 Aprender a viver juntos,
 Aprender a fazer
 Aprender a Ser.
 O Respeito;
 O Diálogo; Comunicação Não Violenta.
 A Solidariedade;
 A Não Violência- Conflito não pode se transformar em confronto;
 O Caráter mestiço da cultura;
 A Ternura como paradigma de convivência;
 O Perdão; com moldes na metodologia da Justiça Restaurativa.
 A aceitação da diversidade e o compromisso com os mais necessitados;
 A felicidade;
 A esperança.
Através desta atividade, promoveremos com todos os envolvidos a relação Indivíduo-Coletivo, onde
contribuiremos para a construção de relações de convivências e de suas identidades familiares e
comunitárias constituindo formas de apoio coletivo entre famílias em situação de vulnerabilidade social.
Com as ações ofertadas, visamos integrar e informar estas famílias, potencializando seu poder de decisão e
escolhas, suas habilidades, talentos, inserindo as nas redes de proteção social para com isso extinguir e
minimizar as ocorrências de situações de riscos e vulnerabilidade social, renovando nessas famílias, suas
perspectivas de sucesso e ascensão familiar, contribuindo para o seu bem-estar social.
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ATIVIDADE 2: Espaço do Saber – Um olhar sobre o Futuro.
A convivência faz referência a conteúdos de natureza bem distinta: morais, éticos, ideológicos, sociais,
políticos, culturais e educativos, fundamentalmente.
Visando promover em nossas crianças, adolescentes, famílias e comunidade a capacidade de entendimento
e discernimento sobre as garantias de Direitos, estaremos conduzindo os mesmos para o desenvolvimento
de competências, autonomias, auxiliando os adquirirem práticas e posturas que auxiliem a expressividade
oral e escrita, as relações interpessoais contribuindo para seu crescimento.
Através dos temas destacados, estaremos conduzindo os mesmos para um momento de reflexão perante o
olhar consciente sobre o futuro que cada criança, adolescente e família almeja, e de que forma está se
preparando a este futuro, seus objetivos, seus sonhos, seus desafios e suas fraquezas.
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos
seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo
estaremos conduzindo ao longo do Projeto Renovar Promovendo a Paz uma explanação a todos os
envolvidos sobre os direitos humanos como marco regulador da convivência.
Para esta finalidade estaremos abordando com todos os envolvidos os documentos legais que regimentam
os principais direitos humanos em nossas vidas:
 Declaração Universal dos Direitos Humanos.
 Estatuto da Criança e do Adolescente.
 Constituição da República Federativa do Brasil.
Estimulando nesses atores a participação na vida pública do território e desenvolvendo competências para
a compreensão da realidade social e do mundo contemporâneo.
Quando falamos em cidadania, geralmente nos referimos tanto ao acesso a direitos sociais, políticos e
culturais, que foram historicamente legitimados, quanto ao exercício da criatividade para ampliar o leque
de direitos.
A Cultura de paz e convivências, se faz com disposição ás mudanças sociais e estruturais, com os direitos
humanos respeitados, com valores como a solidariedade, justiça, fraternidade fazendo parte do dia a dia
familiar e comunitário.
Respeitando e prevalecendo os principais direitos estabelecidos nos documentos legais, mas
principalmente tendo os deveres como premissas em nossas ações diárias, e entendendo a importância dos
direitos e deveres para efetivação de nossa cidadania.
Queremos uma sociedade justa, pois percebemos atualmente vários pontos negativos em nossa Sociedade,
tais como: distribuição injusta de renda, privilégios para alguns, falta de justiça para outros, discriminação
contra raça, credo, sexo, cor, condição financeira, porte físico, necessidades especiais.
Para reverter o quadro atual acreditamos na formação de cidadãos, sujeitos capazes de lutar por seus
direitos tendo consciência de seus deveres e demonstrando-se pessoas responsáveis, solidárias e
comprometidas com o meio no qual estão inseridas, “capazes de pensar globalmente e agir localmente”.
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ATIVIDADE 3: CORPO EM MOVIMENTO E TRANSFORMAÇÃO.
As brincadeiras coletivas e recreativas, a pratica de esportes, a prática de atividades culturais são
construtos do homem, e fazem parte da formação ético-estética desde nossa infância.
São meios de desenvolvimento da consciência gregária e solidária, um aprender a ser com potencialidades
de contrapontos a violências.
São nessas relações de grupos e formação de equipe que construímos nossas primeiras relações de
convivências, nossas regras de relacionamentos e nossos principais vínculos.
Todo ser humano tem o direito fundamental de acesso às práticas esportivas e culturais. A liberdade de
desenvolver capacidades físicas, intelectuais, culturais e morais por meio do esporte e da cultura serão
garantidas através do Projeto Renovar Promovendo a Paz.
A meta do Projeto Renovar Promovendo a Paz é ofertar a crianças, adolescentes, famílias e comunidade,
alcançarem uma qualidade de vida desejável através do esporte e da cultura. Isso pode ser obtido pelo
desenvolvimento e pela promoção de valores, atitudes, conhecimentos e aptidões por meio do
desenvolvimento pessoal, social, físico, emocional e intelectual.
Para isso estaremos promovendo dentro desta atividade, temas que atendam integralmente o
desenvolvimento físico e intelectual de seus participantes, ofertando para isso ações que promovam a:
 Atividades Esportivas, físicas e momentos de recreações através da prática de exercícios físicos
diários, jogos coletivos, dinâmicas de grupos, gincanas, visando a socialização e convivências, o
desenvolvimento psicomotor e suas habilidades corporais; possibilitando a participação de seus
envolvidos em eventos esportivos no território.
 Realização de eventos internos que promovam a prática esportiva.
 Atividades Culturais que possibilitem a ampliação do universo informacional, artístico, cultural
estimulando o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, promovendo nestes a
participação e envolvimento em ações e eventos culturais no território;
 Realização de eventos internos que promovam a prática cultural.
 Atividades informacionais visando a aquisição de postura e consumo consciente sobre alimentação
saudável e orgânica, prevenção do sobrepeso e obesidade infantil, fomentando as práticas
alimentares e estilos de vida saudáveis;
 Atividades que enfatizem os aspectos de prevenção e orientação sobre drogas e suas
consequências;
 Prevenção e orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência.
 Promover atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo
o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.
Promovendo com estas ações a cultura de promoção, proteção e defesa do direito a convivência em suas
mais variadas formas, assegurar a crianças e adolescentes o desenvolvimento saudável a frente de suas
transformações corporais e culturais, do qual necessita de cuidado, proteção e respeito a suas condições
peculiares de estar em desenvolvimento, garantindo proteção e assegurando uma infância e uma
adolescência saudáveis.
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ATIVIDADE 4- ENCONTRO RENOVAR PROMOVENDO A PAZ.
“Não há ignorantes nem sábios absolutos; há homens que, em comunhão, buscam saber mais”
Paulo Freire.
A prática dos encontros familiares e comunitários são momentos transformadores. Para todos que
participam deste processo, quanto para as pessoas que, a cada momento, se predispõem a uma escuta
generosa e respeitosa; uma escuta acolhedora diante desse multiverso que é o saber de cada pessoa que, ao
se juntar em grupo, cria algo de uma riqueza inestimável.
Muitas vezes, uma pessoa sozinha possui os “equipamentos prontos” para solucionar um problema, mas se
não está forte, se não está mobilizada ou não há contexto adequado que permita sua concretização, não o
soluciona.
O Encontro Renovar Promovendo a Paz criará este contexto, e o aprendizado constante da prática é
emocionante pois permiti a cada pessoa realmente entrar em contato com essa dimensão do humano que
tem inúmeros recursos para construir um mundo melhor.
Promovendo os encontros entre os atores desta comunidade, para juntos pensarmos nas propostas e
caminhos a trilhar em busca de uma comunidade de paz, onde o problema do próximo me atinja e me
comova a ponto de auxilia-lo.
O Encontro Renovar Promovendo a Paz é um momento de transformação, promoção de mudanças em
uma dimensão de horizontalidade, na qual escuto a história do outro, a minha também e me reconheço
nela, e assumo uma postura de responsabilidade a frente das temáticas abordadas, tornando um agente de
transformação em minha casa e na minha comunidade.
6. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

BAIRROS A SEREM ATENDIDOS: Jardim Tatiana, Ipanema do Meio, Jardim Novo Mundo, Jardim
Guarujá, Jardim São Paulo, Jardim Vera Cruz, Vila Barão, Jardim Europa, Jardim Capitão, Jardim Nova
Esperança, Parque Santa Isabel, Trujillo, Vila Amato, Jardim Guadalajara, Vila Jardini, Conjunto Hab.
Benedito Cleto, Caguaçu, Centro, Recanto Jataí, jardim Santa Barbara, Jardim dos Estados, Jardim
Guadalupe, Vila Gabriel, Jardim São Lourenzo, Nova Manchester, Central Parque, Júlio de Mesquita,
Jardim Abatia, Wanel Ville V, Ipanema das Pedras, Vila Nicanor Marques, Chácara Ana Maria, Jardim
Santa Cruz, Jardim Ipiranga, Piazza Di Roma, Vila Rica II, Jardim dos Eucaliptos, Jardim Piratininga,
Vila Lucy, Santa Terezinha, Jardim Bertanha.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Rua Antônio Aparecido Ferraz nº 1.111 Pq. Santa Isabel – Região Oeste de
Sorocaba.

7. BENEFICIÁRIOS
7.1. Beneficiários Diretos (especificar): 108 Crianças e Adolescentes
7.2. Beneficiários Indiretos (especificar): Famílias e Comunidade em Geral.
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8. METODOLOGIA

ATIVIDADE 1: Círculo de Sabedoria – Espaços de Convivências e Integração.
Dias de Execução: 2ª a 6ª Feiras das 08:00 as 14:00 horas.
Para promoção desta atividade, estaremos contratando uma psicóloga que estará atuando com os grupos de
segunda a sexta feira, grupos estes separados por faixa etária para melhor aplicação dos conteúdos.
Os grupos serão divididos de acordo com a faixa etária aproximada.
Visto que: “A idade média de sete anos, que coincide com o começo da escolaridade da criança,
propriamente dita, marca uma modificação decisiva no desenvolvimento mental. Em cada um dos aspectos
complexos da vida psíquica, quer se trate da inteligência ou da vida afetiva, das relações sociais ou
atividade propriamente individual, observa-se o aparecimento de formas de organizações novas, que
completam as construções esboçadas no decorrer do período precedente, assegurando-lhes um equilíbrio
mais estável e que também inauguram uma série ininterrupta de novas construções”. PIAGET, Jean
(Livro 6 Estudos de Psicologia 24°Edição - 2009).
Respeitando a construção, a idade física e mental de cada criança, percebe – se, que para atingir um
melhor entendimento, as atividades/grupos deverão se enquadrar a cada faixa etária.
Os grupos etários serão direcionados para salas preparadas e com toda infraestrutura áudio visual
necessária para aplicação dos conteúdos.
Desta forma conduzindo os mesmos as reflexões e práticas inseridas em cada tema abordado visando a
assimilação dos valores e ensinamentos propostos, influenciando nas tomadas e mudanças de postura ao
longo do projeto.
Caberá a psicóloga realizar as articulações com todos os convidados que estarão nos grupos e encontros
familiares e comunitários complementando e fortalecendo os conceitos e temáticas abordadas ao longo do
mês.
Desenvolver a gestão do Projeto Renovar Promovendo a Paz através de acompanhamento e reunião com
toda equipe envolvida, visando a real efetivação dos objetivos e metas estabelecidas, realizar o controle de
Frequências e demandas;
Elaboração dos encontros temáticos com família e comunidade;
Articulação com Rede e parcerias para planejamento dos encontros temáticos, visando à preparação,
divulgação, e execução do mesmo;
Avaliação e Monitoramento da execução do projeto;
Elaboração de Relatório mensal para prestação de contas.
ATIVIDADE 2: Espaço do Saber – Um olhar sobre o Futuro.
Dias de Execução: Toda 2ª e 3ª Feiras das 08:00 as 11:00 horas.
Estaremos nesta atividade com o acompanhamento de uma pedagoga, com experiência na área,
proporcionando aos envolvidos, um momento em que possam complementar os estudos através do
desenvolvimento de atividades textuais, audiovisuais, que explorem suas habilidades e capacidades,
preparando os para o exercício pleno da cidadania e a qualificação ao mundo do estudo e futuramente do
trabalho.
Tendo como norte a apresentação as nossas crianças e adolescentes dos principais documentos legais de
legitimação de direitos e deveres, tais como Estatuto da criança e dos adolescentes, Declaração Universal
dos Direitos do homem, estaremos conduzindo os mesmos para o mundo da leitura e escrita, abordando e
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fomentando nos mesmos uma discussão guiada sobre os principais pontos abordados por cada documento.
Onde este momento terá como premissa, o preparo para o exercício da cidadania, enfatizamos que esta
atividade estará levando em consideração o respeito à criança e adolescente, respeito aos direitos
fundamentais assegurados pela lei e pela Constituição Federal, respeito a individualidade de cada criança e
adolescente e suas diferenças e respeito à peculiar condição de que são seres em desenvolvimentos, que
precisam ser adequadamente orientadas, amparadas e preparadas para que possam alcançar e exercer em
toda sua plenitude, sua cidadania.
ATIVIDADE 3: CORPO EM MOVIMENTO E TRANSFORMAÇÃO.
Dias de Execução: Práticas Culturais: Toda 4ª e 6ª Feiras das 08:00 as 11:00 horas.
Dias de Execução: Práticas Esportivas: Toda 3ª e 5ª Feiras das 08:00 as 11:00 horas.
Para execução desta atividade estaremos contratando dois profissionais envolvidos com a prática esportiva
e cultural.
O profissional de práticas Esportivas estará realizando com todos os envolvidos, ações que englobem
jogos coletivos, recreações, dinâmicas em grupos, gincanas, realização de eventos esportivos internos,
preparando equipes para participação em eventos esportivos externos, buscando parcerias com outros
profissionais da área para que possam estar presente no projeto em determinados momentos estabelecidos
previamente visando a complementação de suas ações através de palestras informativas visando a
ampliação do universo informacional de nossos público.
O profissional de práticas Culturais estará realizando com todos os envolvidos, ações que englobem as
diversas vertentes artísticas, desde música, dança, teatro, estimulando o desenvolvimento
de
potencialidades e habilidades artísticas, realização de eventos culturais internos, estimulando a
participação em eventos culturais promovidos no território, disponibilizando para todos em espaço de
grande circulação, agenda e informativos culturais, estimulando a participação de todos em espaços
culturais.
Promover e preparar apresentações culturais para os Encontros Renovar Promovendo a Paz, para com isso
estimular e promover a cultura entre seus participantes.
Desta forma ao abordamos com nossas crianças, adolescentes e famílias os aspectos esportivos e culturais,
estaremos transformando suas vidas através destas práticas e desenvolvendo novos valores e novos
olhares, novas sensações, para que possam descobrir o prazer de se deliciar com outras formas de
manifestação esportiva e culturais, outros arranjos na maneira de se praticar e/ou assistir ao esporte e a
apresentações musicais.
ATIVIDADE 4: ENCONTRO RENOVAR PROMOVENDO A PAZ.
Dias de Execução: Penúltimo Sábado do mês. Das 09:00 as 12:00 horas.
Promoveremos encontros bimestrais onde estaremos recepcionando as famílias e comunidade num espaço
acolhedor, ofertando a todos um delicioso café da manhã e para cada encontro teremos um convidado que
estará nos agraciando com suas práticas a respeito de um determinado tema por palestra. Desta forma
estaremos firmando parcerias com agentes transformadores sempre buscando ofertar nestes encontros
momentos de pactos comunitários onde possamos ofertar caminhos e propostas que legitime a garantia de
direitos e a busca de estratégias de melhorias para as famílias atendidas e para toda comunidade.
Nestes encontros estaremos enfatizando os trabalhos realizados, como forma de legitimar com as famílias
as ações ofertadas a seus filhos e tendo nelas uma aliança de parceria e continuação das ações e posturas
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estabelecidos dentro do Projeto Renovar Promovendo a Paz.
Para sucesso destes encontros, estaremos antecipadamente entre equipe gestora definindo os convidados,
agendando com os mesmos uma reunião para alinhamento do encontro e providenciar toda infraestrutura
de recursos áudio visuais para apoio ao palestrante.
Após estaremos elaborando o convite para divulgação do evento e encaminhando convites via e-mail,
WhatsApp para todos os atores envolvidos, famílias, agentes comunitários, rede socioassistenciais,
veículos de comunicação, etc...
9. METAS DO PROJETO
9.1. Descrição das Metas:

1- Ofertar a todas as famílias inseridas no Projeto Renovar Promovendo a Paz um espaço de
promoção e aprimoramento da convivência humana desenvolvendo ações que visem a proteção e a
garantia de direitos de crianças e adolescentes em vulnerabilidade sociais;
2- Minimizar as ocorrências de confrontos entre seus participantes, fazendo os mesmos perceberem o
momento de conflito como grande oportunidade de exercer as práticas não violentas.
3- Promover as práticas esportivas e culturais com ênfase na vivência coletiva pautada no respeito a si
próprio e aos outros, fundamentada em princípios ético-políticos de defesa da cidadania e justiça
social.
4- Fomentar e estimular os participantes do Projeto Renovar Promovendo a Paz para construção e
reconstrução de histórias e vivências individuais e coletivas na família e no território contribuindo
para sua inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.
10. FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Os indicadores poder ser dos seguintes tipos, dentre outros: beneficiários diretos, beneficiários indiretos, eficiência
e qualidade.
Meta (s)
Indicadores qualitativos
Indicadores quantitativos
Meios de Verificação

Meta 1

Participação e
Acompanhamento da vida
social destas famílias através
de prontuários e atendimentos
realizados.

Número de atendimentos
realizadas as famílias de
acordo com as demandas
apresentadas.

Relatórios de
acompanhamento mensais
e atendimentos realizados.
Relatórios fotográficos.
Listas de frequências nos
Encontros Renovar
Promovendo a Paz.

Meta 2

Acompanhamento perante as
demandas comportamentais
dos atendidos.

Número de ocorrências
decorrentes de conflitos
gerados pela convivência e
socialização.

Relatórios de
acompanhamento mensais
e atendimentos realizados
mediante demandas de
conflitos.

Meta 3

Acompanhamento perante as
atividades ofertadas e o
rendimento de cada
participante nas modalidades
ofertadas ao longo do projeto.

Número de participação,
acompanhamento e evolução
de cada usuário nas
modalidades ofertadas.

Relatórios de
acompanhamento mensais
e lista de participação nas
atividades realizadas ao
longo do mês.

Meta 4

Acompanhamento perante as
atividades ofertadas e o
rendimento de cada
participante ao longo do
projeto.

Garantir a permanecia dos
usuários inseridos na rede de
ensino do município;

Apresentação de Boletim
Escolar com frequência e
Rendimentos escolares
perante os conteúdos
ofertados.
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ELEMENTOS DE IMPACTO SOCIAL (opcional)

Na história, os seres humanos sempre foram conflitosos, no entanto já presenciamos em fatos recentes o
poder de autodestruição criado pela humanidade no decorrer do século XX. Conceber uma cultura de paz
se faz mais que necessário, uma cultura capaz de evitar os conflitos, ou de resolver de maneira pacífica.
Desenvolvendo em nossas crianças adolescentes, famílias e comunidades metodologias de convivência,
visando a perfeita convivência frente a uma comunidade que sofre com as questões de segurança,
educação, saúde, infraestrutura, tráfico de drogas e outras vulnerabilidades que colocam a convivência em
risco constante.
Contribuindo para a formação e o desenvolvimento de futuros cidadão que venham a contribuir com o
bem estar social de nossa cidade, visando a harmonia entre seus atores e consequentemente a redução no
número de ocorrências de conflitos envolvendo jovens.
11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
(Especificar mês a mês as atividades desenvolvidas)
Plano de Trabalho Anual
Atividades/Mês
Círculo de Sabedoria – Espaços de
Convivências e Integração.
Espaço do Saber – Um olhar sobre
o Futuro.
Corpo
em
Movimento
e
Transformação.
Encontro Renovar Promovendo a
Paz.

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12. Recursos humanos
Formação
Profissional
(cargo)

Função no projeto

Psicóloga

Desenvolver com os grupos as temáticas estabelecidas
em plano de trabalho, adequando e conduzindo os
conteúdos de acordo com faixa etária dos grupos,
realizar as articulações com todos os convidados que
estarão nos grupos e encontros familiares e comunitários
complementando e fortalecendo os conceitos e temáticas
abordadas ao longo do mês.
Desenvolver a gestão do Projeto Renovar Promovendo a
Paz, realizar o controle de Frequências e demandas;
Elaboração dos encontros temáticos com família e
comunidade;
Articulação com Rede e parcerias para planejamento
dos encontros temáticos, visando à preparação,
divulgação, e execução do mesmo;
Avaliação e Monitoramento da execução do projeto;
Elaboração de Relatórios mensais para prestação de
contas.

Nº de
horas/
mês

120
horas

Vínculo
(CLT, prestador
serviços,
voluntário)

CLT
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Oficineiro(a)
Complementação
Pedagógica

Oficineiro(a)
Esportes

Oficineiro(a)
Cultura
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Proporcionar aos envolvidos, um momento em que
possam complementar os estudos através do
desenvolvimento de atividades textuais, audiovisuais,
que explorem suas habilidades e capacidades,
preparando os para o exercício pleno da cidadania e a
qualificação ao mundo do estudo e futuramente do
trabalho.
O profissional de práticas Esportivas estará realizando
com todos os envolvidos, ações que englobem jogos
coletivos, recreações, dinâmicas em grupos, gincanas,
realização de eventos esportivos internos, preparando
equipes para participação em eventos esportivos
externos, buscando parcerias com outros profissionais
da área para que possam estar presente no projeto em
determinados momentos estabelecidos previamente
visando a complementação de suas ações através de
palestras informativas visando a ampliação do universo
informacional de nossos público.
O profissional de práticas Culturais estará realizando
com todos os envolvidos, ações que englobem as
diversas vertentes artísticas, desde música, dança, teatro,
estimulando o desenvolvimento de potencialidades e
habilidades artísticas, realização de eventos culturais
internos, estimulando a participação em eventos
culturais promovidos no território, disponibilizando para
todos em espaço de grande circulação, agenda e
informativos culturais, estimulando a participação de
todos em espaços culturais.

26
horas
média
Mês

Prestador de
serviços
MEI

26
horas
média
Mês

Prestador de
serviços
MEI

26
horas
média
Mês

Prestador de
serviços
MEI

13. Materiais Permanentes
Os materiais permanentes a serem utilizados na execução do Projeto Renovar Promovendo a Paz serão de responsabilidade da
entidade executora, sendo os mesmos uma contrapartida da entidade.
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Meta
Especificação da Meta 1:
Ofertar a todas as famílias inseridas no
Projeto Renovar Promovendo a Paz um
espaço de promoção e aprimoramento da
convivência humana desenvolvendo
ações que visem a proteção e a garantia
de direitos de crianças e adolescentes em
vulnerabilidade sociais;

Especificação da Meta 2:
Minimizar as ocorrências de confrontos
entre seus participantes, fazendo os
mesmos perceberem o momento de
conflito como grande oportunidade de
exercer as práticas não violentas.
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Atividades
relacionadas à
meta

Prazo por atividade

Atividade 1

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 2

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 3

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 4

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 1

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 2

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 3

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 4

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Materiais relacionados à meta
Materiais de papelarias diversos tais como
sulfites, cartolinas. Sistema de recursos áudio
visuais (Computador/Projetor/Sistema de Som
Materiais escolares trazidos pelos usuários
diariamente. Materiais de papelarias diversos.
Recursos áudio visuais, materiais esportivos
tais como bolas especificas por modalidades,
instrumentos musicais de cordas e percussão.
Recursos áudio visuais, Materiais de papelaria
diversos, cadeiras, mesas e alimentação para
oferta do café da manhã.
Materiais de papelarias diversos tais como
sulfites, cartolinas. Sistema de recursos áudio
visuais (Computador/Projetor/Sistema de Som
Materiais escolares trazidos pelos usuários
diariamente. Materiais de papelarias diversos.
Recursos áudio visuais, materiais esportivos
tais como bolas especificas por modalidades,
instrumentos musicais de cordas e percussão.
Recursos áudio visuais, Materiais de papelaria
diversos, cadeiras, mesas e alimentação para
oferta do café da manhã.

Prazo para
conclusão da meta

Período de avaliação dos
resultados alcançados
semestralmente:
Agosto de 2019
Conclusão da meta:
fevereiro de 2020.

Período de avaliação dos
resultados alcançados
semestralmente:
Agosto de 2019 e
Conclusão da meta:
fevereiro de 2020.

Especificação da Meta 3:
Promover as práticas esportivas e
culturais com ênfase na vivência coletiva
pautada no respeito a si próprio e aos
outros, fundamentada em princípios
ético-políticos de defesa da cidadania e
justiça social.

Atividade 3

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Recursos áudio visuais, materiais esportivos
tais como bolas especificas por modalidades,
instrumentos musicais de cordas e percussão.

Período de Avaliação de
execução do Projeto:
Agosto de 2019 e
Conclusão da meta:
fevereiro de 2020.
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Especificação da Meta 4:
Fomentar e estimular os participantes do
Projeto Renovar Promovendo a Paz para
construção e reconstrução de histórias e
vivências individuais e coletivas na
família e no território contribuindo para
sua inserção, reinserção e permanência
no sistema educacional.
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Atividade 1

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 2

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 3

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Atividade 4

Março de 2019 a fevereiro de 2020.

Materiais de papelarias diversos tais como
sulfites, cartolinas. Sistema de recursos áudio
visuais (Computador/Projetor/Sistema de Som
Materiais escolares trazidos pelos usuários
diariamente. Materiais de papelarias diversos.
Recursos áudio visuais, materiais esportivos
tais como bolas especificas por modalidades,
instrumentos musicais de cordas e percussão.
Recursos áudio visuais, Materiais de papelaria
diversos, cadeiras, mesas e alimentação para
oferta do café da manhã.

Acompanhamento
Bimestral após usuário
entrar ao Projeto.

