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Somos uma cooperativa e, como tal, nos 
comprometemos com um projeto amplo de 
construção de uma sociedade mais próspera, pois 
entendemos que é possível construir o mundo que 
sonhamos a partir de nosso exemplo e empenho. 
 
Assim, por meio do Fundo Social, possibilitamos a 
realização de propósitos em prol de entidades que 
buscam atender suas comunidades para, junto a 
elas, construir uma sociedade cooperativa e 
autônoma.

Você que faz parte de uma escola e/ou entidade 
que se volta ao bem-estar do(a) outro(a), 
certamente se pergunta diariamente o que pode 
fazer para contribuir; de que modo as pessoas 
priorizem o “nós” no lugar do “eu”, para que as 
ações sejam muito mais coletivas do que 
individualistas; como difundir os traços culturais 
que caracterizam nossas regiões aprofundando 
nossas raízes, promovendo comportamentos 
éticos que produzam resultados visíveis e 
concretos? 

Nós acreditamos 
nos princípios do cooperativismo 
como uma das soluções para estas 
perguntas, como fios condutores 
estruturantes de uma educação que 
preconiza a colaboração e associação 
de todos os seus participantes na 
contribuição e desenvolvimento de 
suas comunidades a partir dos valores 
que nos regem. 



A Cooperativa Sicredi Serrana, em busca de 
seguir seu propósito possui alguns 
norteadores entre os quais destacamos: 

- Estar a serviço da vida e do bem comum;

- Qualidade da participação nas comunidades;

- Desenvolvimento de cidadãos(ãs) conscientes 
e, consequentemente, novos(as) líderes;

- Inovação e empreendedorismo (lugar e espaço 
para a inovação do protagonismo de fato);

- Conexão entre pessoas, cultura e instituições.

A Sicredi Serrana e 
seu Fundo Social 

Sabemos que educação é um processo que 
envolve toda a comunidade e não somente a 
escola, logo, formação e capacitação 
qualificante são direitos e deveres de 
todos(as). Por isso, estamos, seja nas entidades 
escolares ou sociais, envolvidos na superação 
de desafios, bem como na busca de estratégias 
educacionais que possibilitem a conexão de 
todos(as), formando uma verdadeira rede 
educativa em prol do compromisso de 
possibilitar aos participantes que assumam a 
cidadania como uma responsabilidade social e 
coletiva.  

Sendo assim, a Sicredi Serrana, impulsionada 
por seus norteadores, disponibiliza, por meio do 
Fundo Social, este e-book com orientações 
sobre a elaboração de projetos, fornecendo 
estruturas a serem seguidas, assim como 
apresentações que podem servir de inspiração 
para o planejamento e elaboração de projetos.

Cidadania precisa ser 
construída por um processo 
permanente de aprendizagem



Projetos têm como intencionalidade validar suas 
ações ao cotidiano, posto que fundamentam, 
organizam, sistematizam e direcionam, a partir 
de uma ideia, o desencadeamento de uma ação 
coletiva, para que se assegure o compromisso 
de todos(as) na transformação e ressignificação, 
como também na previsão de tempo/espaço e 
recursos para a sua execução.

Projetos 
concretizam ideias, 
transformando-as 
em ação! A construção de um projeto social deve levar em 

conta o ambiente onde ele será desenvolvido. 
Para isso, é importante fazer os seguintes 
levantamentos:

1- Quais são as potencialidades políticas, sociais 
e materiais existentes? 

2- A sua construção é viável? 

3- Quais serão os possíveis resultados que 
podemos alcançar?

4- Coerência para propor estratégias adequadas 
aos objetivos propostos.

5- Viabilidade na apresentação de estratégias 
pertinentes aos recursos e às possibilidades de 
execução.

6- Articulação entre teoria e ação, servindo a 
primeira como referência à prática.

7- Estratégias, processos de aprendizagens e 
dinâmicas que garantam o interesse dos 
envolvidos e resultados.

Dicas para pensar um 
bom projeto social 



Lembre-se que a criação e desenvolvimento de 
um projeto é muito mais do que reunir recursos 
financeiros e materiais. É preciso ter bem nítidos 
os caminhos que serão percorridos, ou seja: o 
que realmente se deseja com ele. Pessoas com 
intencionalidade e boa articulação política e 
social, e ser transparente, viável e sustentável. 

Portanto, quando pensamos em elaborar um 
projeto devemos observar:

- O QUE VAMOS FAZER? O que queremos?

- HÁ CLAREZA DE PROPÓSITO? O projeto deve ter o 
propósito de provocar mudanças, de coadjuvar o 
crescimento interno ou externo do público-alvo, por 
isso deve trazer claramente o seu motivo de ser, bem 
como o quanto ele irá agregar ao dia a dia da 
instituição.

- O QUE QUEREMOS COM ELE? Nesse item é importante 
explicitar os resultados. Onde se quer chegar? Qual o 
resultado final?

- O PLANO DE AÇÃO: Como vamos fazer isso? De que 
forma realizaremos? Quais estratégias vamos usar 
para alcançar os objetivos?

- O DETALHAMENTO DE CUSTOS: Orçar, avaliar preços e 
custos de todas as etapas do projeto através de um 
orçamento bem planejado.

- O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Detalhar todo o 
passo a passo do processo.

Apresentamos a seguir, para uma melhor compreensão, 
o detalhamento de cada um dos seis itens apontados 
na sugestão para construção de projetos.



NOME/TÍTULO DO PROJETO

1 Apresentação e ou Identificação

Tem a intenção de apresentar as informações básicas 
para a característica do projeto. Dados de identificação 
do projeto: título, nome da entidade e do(a) 
coordenador(a), informações de contato (endereço, 
telefone, e-mail...), público beneficiado pelo projeto 
refere-se para quem, quantas pessoas e quais as 
características do público a ser beneficiado pelo projeto.

1.1 Nome do projeto: 

1.2 Coordenador(a) ou responsável:

1.3 Endereço:

1.4 Fone:   E-mail:

1.5 Público beneficiado:

1.5.1 A que se destina: (uma frase sobre a finalidade)

1.5.2 Quantas pessoas serão alcançadas/beneficiadas:

1.5.3 Características do público:

1.5.4 Em qual ODS este projeto está alicerçado 

2 Justificativa

Descrever a razão e a intencionalidade do projeto 
para a entidade, ou seja, a situação que deu origem 
ao projeto, as razões que validam sua implantação, o 
que será desenvolvido e por que existe a 
necessidade dele na entidade e comunidade; deverá 
explicar a finalidade e relevância do que está sendo 
solicitado, como o projeto dialoga com a proposta da 
escola ou entidade em prol da comunidade escolar e 
social. Importante ressaltar também os resultados 
finais que estão sendo projetados.

2.1 Processo de o projeto com percurso permanente 

Alguns projetos podem constituir-se em processos 
permanentes de construção com a comunidade, 
tendo em vista a importância da participação das 
crianças e dos(as) estudantes e seus familiares no 
desenvolvimento do mesmo, principalmente para 
além do espaço pedagógico.  Sendo assim, esta 
continuidade deve ser esclarecida nesta justificativa.

Sugestão para orientação da 
estruturação do projeto a ser 
elaborado e enviado



3 Objetivo

Determina os propósitos do trabalho e os 
resultados que se quer alcançar. Dizer para 
que será realizado o projeto, relacionando com 
os resultados que se pretende alcançar com a 
execução projeto, ação.

4 Estratégias desenvolvidas

Detalhar como e quais atividades serão 
desenvolvidas, bem como elas se conectam 
com o processo. Descrever quais e como serão 
as etapas necessárias para o andamento da 
ação na direção do(s) objetivo(s) proposto(s).

5 Detalhamento de planilha orçamentária e 
cronograma de execução 

Demonstrar a execução do projeto, os 
responsáveis, o tempo previsto para a 
execução de cada uma das etapas e atividades 
descritas na metodologia. Informar quais serão 
os investimentos com material e pessoal, bem 
como outros gastos relacionados ao projeto.

6 Avaliação do processo

Prever a metodologia de acompanhamento e 
avaliação do alcance dos objetivos e dos 
resultados esperados. 



1 Apresentação ou dados de identificação :

1.1 Nome do Projeto: Vamos crescer juntos?

1.2. Coordenador(a) ou responsável: Professor João Carlos 

Cunha.

1.3. Endereço: Cel. Vicente nº 58, apto 401 – Carlos Barbosa.

1.4 Fone: (54) 999452487      E-mail: Cunhajp@gmail.com

1.5 Público beneficiado: Corpo Docente da Escola Maria 

Goretes.

1.5.1 A que se destina: complementar a formação de 

professores(as).

1.5.2 Quantas pessoas serão alcançadas/beneficiadas:      
32 professores(as) e consequentemente os alunos da escola.

1.5.3 Características do público: corpo docente da escola que 

atua na rede municipal.  Quatro deles têm formação em 

Escola Normal e o restante em curso superior de 

licenciaturas. 

2 Justificativa

A constante mudança pela qual passa o mundo atual, na direção de 
um futuro desconhecido, exige que nossas crianças sejam preparadas 
para constantes adaptações na sua relação com a vida, com o mundo 
do trabalho e grupos sociais, etc. Essas adaptações naturalmente 
incorrem em demandas fundamentais e diferenciadas na atuação da 
escola, em metodologias mais e�cazes, em preparo de um participante 
pensante, com princípios éticos/morais capazes de enfrentar 
mudanças. 

A escola deve ser, como diz Kilpatrick (1965), uma escola de vida e de 
experiências reais; um lugar em que os(as) estudantes são ativos na sua 
relação com a aprendizagem. Para isso, naturalmente o(a) professor(a) 
deve estar preparado(a) para acompanhar tais demandas, para adotar, 
em sua prática pedagógica, experiências ativas e signi�cativas de 
aprendizagem, impregnadas de signi�cado para o(a) estudante, o que 
implica em atualização permanente. O(a) professor(a) é 
inquestionavelmente fundamental no processo de mudança para uma 
sociedade mais justa e solidária.

O presente projeto “Vamos crescer juntos?” busca oferecer aos(às) 
professores(as) oportunidade para crescimento pessoal e pedagógico 
através de encontros formativos, oferecidos ao longo do ano, no 
ambiente escolar.

Espera-se que ao �nal deste processo re�exivo e formativo os(as) 
professores(as) apropriem-se do seu próprio processo de formação, da 
construção, desconstrução e reconstrução de conhecimentos teóricos, 
para amparar e criar novas práticas e novos comportamentos frente ao 
fazer pedagógico que apresentem posturas diferentes no seu papel e 
no envolvimento de seu estudante.

Cases de projetos que 
podem ser executados 

PROJETO 1



2.1 Processo de o projeto com percurso permanente 

Neste sentido pode-se constituir-se em processos 
permanentes de construção com a comunidade, tendo 
em vista a importância do proposto no projeto, pois a 
participação das crianças e dos(as) estudantes e seus 
familiares no percurso poderá acontecer de forma 
permanente. 

3 Objetivo

Construir, com os(as) professores(as), uma linha 
pedagógica de ação coerente com os propósitos da 
escola, através de momentos de formações re�exivas 
que atendam ao propósito de criar e/ou ampliar novas 
oportunidades educacionais aos(às) estudantes.

4 Estratégias desenvolvidas

O Projeto “Vamos crescer juntos” consistirá em:

- Leitura de livros especí�cos sobre os temas escolhidos, 
pertinentes às necessidades educacionais resultantes 
do diagnóstico da escola. 

- Reuniões pedagógicas mensais, com duração de 2h para 
diálogos re�exivos sobre os temas foco dos livros 
estudados. 

- Momentos trimestrais de palestras e diálogos especí�cos 
sobre os temas trazidos na consulta aos(às) professores(as).

- Grupos de estudo especí�cos de acordo com os 
diferentes componentes curriculares. 

- O�cinas pedagógicas.

5 Detalhamento de Planilha orçamentária e 
Cronograma de execução

O presente projeto, a ser executado no prazo de um ano 
após o recebimento dos investimentos previstos, 
encontra-se detalhado no cronograma abaixo.



6 Avaliação do processo

O projeto será acompanhado permanentemente pelo(a) coordenador(a) responsável, e equipe gestora da escola. Serão organizados 
instrumentos de avaliação das atividades.  E, principalmente observados se o(a) professor(a), na sua prática pedagógica re�ete sobre 
a própria prática pedagógica e experiências; a �m de proporcionar aos(às) educandos(as) uma aprendizagem signi�cativa por meio 
de práticas ativas que culminem num constante processo de ensino e aprendizagem.

Como? Estratégias Quem? Quando? Custos 

Reuniões pedagógicas mensais, com 
duração de 2h para estudo de temas 
pertinentes as necessidades educacionais 
resultantes do diagnóstico da escola. 

Coordenação pedagógica. 
2ª quarta-feira, do mês de 
outubro de 2022 

Livro: Método para ensinar 
competências 
(12 exemplares) 
R$ 1.200,00 

Momentos trimestrais de palestras e 
diálogos específicos sobre os temas 
trazidos na consulta aos professores(as); 

Palestrantes: 
Prof. Mendes Junior 
Dr João Cunha 
Prof Maria Costa 
Prof Emilia Silva 

 
26 fevereiro 
16 maio 
5 agosto 
18 novembro 

R$ 2.000,00 por palestra. 
 
Total: R$ 8.000,00 

Grupos de estudo específicos de acordo com 
os diferentes componentes curriculares. 

Coordenação pedagógica. 
Continuum. 
Durante todo o ano. 

Lanches 
R$ 1.350,00 

Oficinas pedagógicas: 
Jogos cooperativos; a matemática em jogos. 
Contação de histórias 

Oficineiros(as) 
Carmem Lucia 
Moises Reis 
Joana Prado 

1ª semana de abril 
3º semana de junho 
 
1ª semana de outubro 

R$ 1.500,00 
R$ 1.600,00 
R$.1350,00 
 
Total: R$ 4.450,00 

Total Geral: R$ 15.000,00 

 



1 Apresentação ou dados de identificação

1.1 Nome do projeto: Educação Financeira: em direção ao 
futuro sustentável.

1.2 Coordenador(a) ou responsável:  Mariana Silva 

1.3 Endereço: Rua das �ores, S/N. 

1.4 Fone: (51)9999-9999   E-mail: alencantado@educar.com.br

1.5 Público beneficiado: Os/As bene�ciados/as serão os(as) 
moradores(as), com desejo de ampliar saberes em relação as 
�nanças. 

1.6 A que se destina: à população da comunidade 

O Projeto tem por objetivo possibilitar saberes e olhares de 
organização �nanceira e prospecção de renda extra para reserva 
emergencial.

1.6.1 Quantas pessoas serão alcançadas/beneficiadas: 
Serão contempladas aproximadamente três mil pessoas.

1.6.2 Características do público: Participarão do projeto 
moradores(as) entre 18 e 60 anos do bairro de abrangência da 
comunidade escolar, todos e todas com interesses em ampliar 
seus repertórios ao encontro das �nanças.

2 Justificativa

Tendo em vista o crescimento do endividamento dos(as) 
moradores(as) do bairro, culminando na di�culdade de garantir 
questões relacionadas ao orçamento, bem como a garantia de manter 
outras necessidades básicas, veri�cou-se a necessidade de promover 
ações com vistas a Educação Financeira, por meio da qual a 
organização de valores creditados e debitados, bem como a 
prospecção de renda extra, possibilitem melhor qualidade de vida e, 
consequentemente, uma projeção futura sustentável.

Para tanto, torna-se fundamental a Educação Financeira,

processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua 
compreensão em relação aos conceitos e produtos �nanceiros, de maneira que, com 
informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as 
competências necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades e 
riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber 
onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, 
podem contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e 
sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro (ENEF, c2021, apud OCDE, 
2005, n.p.).

A maioria das pessoas, geralmente, sabe o quanto ganham, mas não o 
quanto gastam, tampouco em que gastam; esse desencontro de 
informação acaba denotando uma falta de controle acerca da vida 
�nanceira, posto que não ter consciência dos valores de entrada e 
saída do orçamento fragiliza a estabilidade das pessoas, colocando-as 
em risco de endividamento.

PROJETO 2



3 Objetivo 

Promover palestras e assessoramento, na comunidade, com o 
propósito de orientar seus(suas) moradores(as) a organizar as 
próprias �nanças e prospectar renda extra.

Por isso:

Adotar decisões de crédito, investimento, proteção, consumo e planejamento que 
proporcionem uma vida �nanceira mais sustentável gera impactos não só a vida de 
cada um, como também no futuro do nosso país. A educação �nanceira convida a 
todos para ampliar sua compreensão a respeito dessas escolhas, sendo um 
conhecimento que possibilita o desenvolvimento de uma relação equilibrada com o 
dinheiro (ENEF, c2021).

Diante disso, elaboramos uma estratégia voltada à educação da comu-
nidade em situação desa�adora orçamentária, com a �nalidade de 
promover construções coletivas, palestras e assessoramento pautados 
ao cotidiano da comunidade em questão.

2.1 Processo de o projeto com percurso permanente
 
Por saber a necessidade de conhecer as questões relacionadas aos 
processos �nanceiros da nossa sociedade e todos os seus desa�os, 
entendemos que o projeto visa a contemplar o percurso de forma 
permanente como possibilidades de conhecimentos e construções 
junto à comunidade. 



4 Estratégias desenvolvidas

- Promover autoconhecimento �nanceiro.

- Estimular renda extra.

- Divulgar formas de economizar e investir parte da renda.

- Fomentar grupos de discussão.

- Criar redes de contatos. Impulsionar a sustentabilidade.

- Encorajar o protagonismo.

O curso será ministrado por pro�ssionais de �nanças, 
educadores(as) e psicologia. O primeiro momento 
consistirá num levantamento com os(as) cursistas acerca 
das as ambições e ações na direção de metas. Após essa 
delimitação, os(as) participantes serão provocados(as) a, a 
partir das técnicas e discussões do curso, desenvolverem 
propósitos que culminem na realização do feito almejado. 

De acordo com Luiz Felipe Pondé, “o ser humano precisa de 
água, de comida e de sentido. Nos alimentamos de sentido” 
(PUCRS ONLINE,2020, apud PONDÉ); logo, o primeiro passo é 
ter bem delineado o que deseja e como fazer para a realizar, 
posto que “se uma pessoa não sabe a que porto se dirige, 
nenhum vento lhe será favorável.” (PUCRS ONLINE,2020, 
apud SÊNECA).

O curso será dividido em quatro etapas, cada uma com 
duração de duas semanas, as aulas terão duração de 2h, 
ocorrendo duas vezes na semana, totalizando 32h. As 
atividades irão acontecer no centro comunitário do 
bairro, sendo o ingresso dos(as) participantes por meio 
de inscrição. No decorrer do curso será trabalhado: 
matemática �nanceira, autocuidado, autoconhecimento, 
organização pessoal, estudo de mercado e informática 
básica. 



5 Detalhamento de planilha orçamentária e cronograma de execução 

6 Avaliação do Processo:

O processo de avaliação do processo será 
permanente. Junto com o grupo, de�niremos 
períodos para tal avaliação. Neste caso, todos e 
todas farão parte da avaliação, uma que, há o 
cunho coletivo, mas evidenciamos também a 
importância do olhar pessoal, para posterior 
construirmos possibilidades em cooperação.

Como? Estratégias Quem? Quando? Custos  

Formação de metas. 
Profissionais da 
psicologia. 

1ª e 2ª Semanas R$ 1.000,00 

Desenvolvimento de 
ações pautadas no 
diálogo e 
sustentabilidade. 

Profissionais 
das áreas 
financeira, 
educacionais e 
da psicologia. 

3ª e 4ª Semanas R$ 3.000,00 

Aplicação de atividades 
voltadas para a 
organização financeira. 

Profissionais da 
área financeira 
e educacionais. 

5ª e 6ª Semanas R$ 1.000,00 

Análise dos resultados. 
Profissionais da 
área financeira. 

7ª e 8ª semanas R$ 1.500,00 

Total Geral: R$ 6.500,00 



1 Apresentação ou dados de identificação

1.1 Nome do projeto: Construindo espaços.

1.2 Coordenador(a) ou responsável: Professora Maria Julia 
Camargo.

1.3 Endereço: Avenida Jorge Cunha, nº 140, apto 3101.

1.4 Fone: (54) 999826174       E-mail: MJCamargo@uol.com.br

1.5 Público beneficiado:  Mães e responsáveis de estudantes 

1.6 A que se destina:  preparar/equipar mães de estudantes, 
da ONG “ Meninos na escola “ para uma atividade rentável, na 
construção civil, que auxilie nas despesas domésticas.

Para esta turma piloto, serão selecionadas quinze mães e 
responsáveis.

1.6.1 Quantas pessoas serão alcançadas/beneficiadas: 
aproximadamente 150 mães e responsáveis.

1.6.2 Características do público: mães e responsáveis de 
estudantes que não têm renda própria.

2 Justificativa

Estamos hoje em um momento crítico da sociedade em que 
vivemos, pois problemas de mobilidade social, desigualdade e má 
distribuição de renda castigam alguns segmentos da população. 
Vivemos numa sociedade que se caracteriza por um individualismo 
acirrado em detrimento de sentimento de pertencimento a um 
grupo, ou mobilizações de ordem coletiva.

Desse modo, a fragilidade de muitos familiares está dolorosamente 
exposta. As mulheres e as crianças são o ponto mais frágil dos atuais 
padrões em curso da nossa sociedade, assim, não raro, crianças 
frequentam escolas e instituições sociais para nestes espaços 
encontrarem afeto, abrigo e, principalmente, alimento.

Nos contextos familiares da nossa instituição encontramos um 
grande número de mulheres com baixo nível de escolarização, sem 
pro�ssão, sem capacitação e, além disso, desempregadas. 

O presente projeto pretende apresentar-se como uma das 
alternativas para esses grupos de mulheres; promovendo 
preparação e capacitação destas para a construção civil, 
principalmente na parte de pintura e acabamentos.

Acreditamos na possibilidade de torna-las protagonistas do seu 
próprio sustento, ou ainda, de empreender e mudar a realidade 
familiar e social com sustentabilidade, gerando renda e mudança 
em seu modo de pensar num futuro melhor para seus familiares.

PROJETO 3



2.1 Processo de o projeto com percurso permanente 

Neste sentido, permanecer com o processo de instrumentação ao 
encontro de possibilidades para inserção social em uma 
sociedade tão excludente. Com isso, temáticas e outros pontos 
são importantes durante entendimento de caminho permanente.

3 Objetivo 

Gerar oportunidade de participação em um curso teórico e 
prático nas áreas de acabamento e pintura na construção civil, 
despertando a visão de negócios, mobilização, liderança, 
protagonismo, associativismo e cooperativismo; transformando 
suas vidas pelas informações recebidas e capacidade de gerar 
renda. 

4 Estratégias desenvolvidas

- O curso desenvolver-se-á no salão paroquial da Igreja Nossa 
Senhora do Rosário, com dois encontros semanais de 4 horas. Os 
horários serão estabelecidos com o grupo. 

- Serão realizadas campanhas de arrecadação de materiais de 
pintura como massa corrida, lixas, pinceis, thinner, tintas, em 
construções em andamento, em lojas de materiais e na 
comunidade.

- As palestras ministradas serão lideradas por voluntários (as) da 
comunidade.

- As cursistas matriculadas devem providenciar vestuário 
adequado e material escolar como cadernos de anotações.

- Aulas expositivas/ participativas sobre temas como: Visão de 
negócios, Mobilização, Liderança e Protagonismo, 
associativismo e Cooperativismo.

Previsão: primeiros dois encontros do curso.

- Palestra com engenheiro e mestre de obras sobre etapas de 
uma construção, dinâmica de funcionamento, diferentes 
papeis em uma equipe.

Previsão: dentro das duas semanas iniciais do curso. 

- Aulas prática sobre: pintura (tipos de tinta que se adequam 
a cada superfície, uso de pinceis, limpeza etc.). 

- Visitas a diferentes obras de construção civil para 
observação dos aspectos estudados.

- A primeira visita deve ocorrer no início do curso como forma 
de estímulo.

- Outras deverão ocorrer o longo do curso.

- Diálogo sobre Mercado de trabalho: dicas de como construir 
seu currículo; como se candidatar; direitos trabalhistas.

- Práticas em ambientes que necessitem destes reparos como 
ONGS, associações de bairros, escolas etc.

- As práticas acontecerão de forma intensiva durante todo o 
mês de novembro.



5 Detalhamento de planilha orçamentária e cronograma de execução 

6 Avaliação do Processo:
A equipe responsável pelo projeto acompanhará todas as atividades realizadas. Serão organizadas ao �nal dos encontros, 
momentos de avaliação do processo: O que gostei? O que não gostei? O que aprendi hoje? Como posso usar este conhecimento?
As atividades práticas terão foco especial no sentido de acompanhar as habilidades que se pretende alcançar.

Como? Estratégias Quem? Quando? Custos  

Aulas expositivas/ participativa sobre temas como: Visão de 
negócios, Mobilização, Liderança e Protagonismo, 
associativismo e Cooperativismo.  

Mediação. XXX 
Mediação. XXX 
Mediação. XXX 

Primeira semana do curso. 
Datas a serem marcadas no mês 
de maio 

Sem custo. Voluntários 
da comunidade 
Lanches: R$ 300,00 

Palestra com engenheiro e mestre de obras sobre etapas de 
uma construção, dinâmica de funcionamento, diferentes papeis 
em uma equipe. 

Palestrantes: 
Eng. XXXX 

Datas a serem marcadas 
No mês de maio 

Sem custo. Voluntários 
da comunidade 
Lanches: R$ 300,00 

Aulas prática sobre: pintura (tipos de tinta que se adequam a 
cada superfície, uso de pinceis, limpeza etc.). 

Profª. Luiza Carpan  Todo o Mês de junho 
Materiais: R$ 5.000,00 
Oficineiro R$ 2.000,00 
Lanches: R$ 300,00 

Visitas a diferentes obras de construção civil para observação 
dos aspectos estudados.  

 Oficineiro(a). YYY 
1ª visita: Última semana de maio. 
Outras visitas podem ocorrer 
durante o curso. 

Deslocamento: 
R$ 800,00 

Diálogo sobre Mercado de trabalho: dicas de como construir seu 
currículo; como se candidatar; direitos trabalhistas. 

Srª Aline Castro 
Outubro 
Data a ser marcada 

Voluntários da 
comunidade 
Lanches: R$ 300,00 

Práticas em ambientes que necessitem destes reparos como 
suas próprias casas, ONGS, associações de bairros, escolas etc.  

Oficineiro(a) XXX Todo o mês de novembro  
 Oficineiros 
R$ 4.000,00 
Lanches: R$ 300,00 

   
Outros gastos não 
previstos R$ 1.700,00 

Total Geral: R$ 15.000,00 

 



1 Apresentação ou dados de identificação

1.1 Nome do projeto: Biblioteca Comunitária em Movimento - 
híbrida

1.2 Coordenador (a) ou responsável: Isís Karpinski 

1.3 Endereço: Rua KL, 549. 

1.4 Fone: (51)9999-9999   E-mail: 
kl_karpinski@saberescompartilhados.com.br

1.5 Público beneficiado: Os/As bene�ciados/as serão os(as) 
moradores(as), com vontade de ampliar saberes e olhares em 
relação a leitura e suas conexões. 

1.6 A que se destina: A população da comunidade. Tem por 
�nalidade possibilitar construções coletivas a partir da Biblioteca 
Comunitária em Movimento aos bairros de abrangência da 
comunidade escolar. 

1.6.1 Quantas pessoas serão alcançadas/beneficiadas: 
Serão contempladas aproximadamente 10 mil pessoas.

1.6.2 Características do público: Participarão do projeto 
moradores (as) dos bairros de abrangência da comunidade 
escolar,  bebês/ crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos 
(as), ou seja, toda à população interessada.

2 Justificativa

Sabemos a importância da leitura, em todos os aspectos. Por meio da 
inserção da leitura e escrita, podemos ampliar nossos saberes e, com 
isso, construir novos horizontes e possibilidades. Com a biblioteca 
comunitária em movimento, há possibilidade de proporcionar e 
conceber informações e conhecimentos aos participantes, pois o 
acesso à informação permite a busca pela cidadania de fato, enquanto 
direito social das pessoas.  

Com a implantação do projeto Biblioteca Comunitária em Movimento, 
propõe-se minimizar as diferenças culturais, raciais, econômicas e 
desigualdades educacionais. Com isso, ao encontro da equidade de 
inserção e possibilidades para todos e todas. 

Assim, nossa proposta para a Biblioteca Comunitária em Movimento 
terá estrutura híbrida, ou seja, teremos o espaço físico, bem como 
momentos de interações remotas (on-line), pois a intencionalidade é 
contemplar toda a população dos bairros em questão, com isso a 
considerar suas singularidades e especi�cidades de cada pessoa. Nessa 
perspectiva, o olhar para a inclusão faz-se necessário.

Por meio de materiais recicláveis, não estruturados, elementos da 
natureza e reutilizáveis, e o comprometimento das comunidades 
leitoras, manter uma biblioteca comunitária é um projeto bastante 
instigante, em que podemos possibilitar ao acesso à leitura, tanto aos 
livros físicos e aos que serão disponibilizados virtualmente. 

PROJETO 4



3 Objetivo 

Implantar na comunidade dos bairros a Biblioteca Comunitária 
em Movimento, para que todos e todas possam ter acesso à 
informação e atender as necessidades das pessoas da dessas 
comunidades, oferecendo ao processo de construções coletivas 
e individuas, como a oportunidade de letramento, 
desenvolvendo assim, uma sociedade crítica e consciente do 
exercício de sua cidadania.

Esse espaço propõe além do incentivo à leitura, momentos de leituras 
dirigidas (grupo de estudos), cursos ao encontro de demandas 
possíveis que irão surgir ao longo do percurso, bem como curso básico 
de informática.

Bibliotecas, assim, funcionam como verdadeiras possibilidades de 
construções e ampliam repertórios de cidadania, conhecimento, 
informação e educacional.  Trazendo de volta a cidadania e caminhos 
para as pessoas que buscam uma unidade de informação perto de seus 
contextos. Diante dessas colocações, a biblioteca comunitária em 
movimento dará continuidade ao trabalho de acesso e democratização 
da informação e conhecimento, além da conscientização de que, a 
leitura é um instrumento fundamental no desenvolvimento e 
construção de indivíduos conscientes e críticos.

2.1 Processo de o projeto com percurso permanente
 
Por entendermos a necessidade e importância de espaços para tais 
�nalidades de possibilidades de leitura e outros cursos, o proposto será 
com vistas de formação permanente para a comunidade. 



4 Estratégias desenvolvidas

- Comprar os livros necessários para o desenvolvimento do projeto

- Comprar dois computadores.

-  Oferecer um curso básico de informática , para XX pessoas.

- Criar grupos de estudo; grupos de leitura ; discussões de livros; 
saraus de leitura e poesias.

- Assessorias “on line” e presencial em encontros de questões 
cotidianas. 

- Criar canais virtuais  e participação em  redes sociais ( exemplo:  
face de “ amigos da leitura”).

- Preparar monitores locais para a organização e preservação do 
acervo.

O projeto será realizado ao longo de todo o não, bem como será 
continuo, ou seja, a Biblioteca Comunitária em Movimento 
constituirá em processo permanente aos que assim desejarem 
utilizar.  As atividades planejadas para a Biblioteca serão ao longo 
do ano em que todos e todas poderão participar.  Alguns temas 
serão: sarau, vídeos, roda de leitura, notícias, roteiros culturais, 
re�exão, teatro, cursos. O espaço conta também com atividades de 
estudos como, por exemplo, assessorias on-line e presencial de 
dúvidas ao encontro de questões cotidianas ou, outros pontos que 
poderão ser construídos conforme demandas. (Sugestão de leitura 
de artigos, vídeos e reportagens relacionados ao conteúdo que 

estava sendo apresentado nas aulas, por exemplo, ou a partir de 
interesses e necessidades da comunidade como um todo - 
presencial e on-line - auxiliar os(as) participantes nas pesquisas na 
internet). 

Os canais virtuais da Biblioteca e redes sociais terão divulgação de 
vagas de trabalho nas áreas dos cursos oferecidos pelo espaço. Bem 
como publicação destas oportunidades ou temas como carreiras e 
perspectivas de colocação em diferentes tipos de atividades.  Lives 
com Show de alentos diversos (apresentações), contação de 
histórias de outras épocas - convite para toda comunidade. 

A organização será semanal, quinzenal e mensal, conforme 
calendário organizado coletivamente. As construções serão 
realizadas por diversos pro�ssionais conforme demandas.  

Ao longo do ano, terá quatro etapas, cada uma das etapas com 
duração de dois meses, ocorrendo duas vezes na semana. As 
atividades irão acontecer no centro comunitário do bairro, sendo o 
ingresso dos(as) participantes por meio de inscrição. 

O curso será dividido em quatro etapas, cada uma com duração de 
duas semanas, as aulas terão duração de 2h, ocorrendo duas vezes 
na semana, totalizando 32h. As atividades irão acontecer no centro 
comunitário do bairro, sendo o ingresso dos(as) participantes por 
meio de inscrição. No decorrer do curso será trabalhado: 
matemática �nanceira, autocuidado, autoconhecimento, 
organização pessoal, estudo de mercado e informática básica. 



5 Detalhamento de planilha orçamentária e cronograma de execução 

6 Avaliação do Processo:

Será acompanhado permanentemente pelo(a) coordenador(a) responsável. A cada encontro será realizado o processo avaliativo. 
Evidenciando pontos de avanços e pontos que precisam ser ajustados. O momento avaliativo-apreciativo de cada encontro, será de 
cunho dialógico, ou seja, a partir do diálogo, escuta e outras formas de expressões (escrito, desenhos...) estará ocorrendo a avaliação. 

Como? Estratégias Quem? Quando? Custos  

Livros e dois computadores. 
Profissionais da Educação e demais 
profissionais possíveis. 

1ª etapa R$7.000,00 

Desenvolvimento de ações hibrida - lives, 
apresentações, contações de histórias, saraus. 

Profissionais das áreas educacionais e 
demais participantes convidados(as). 

2ª etapa  R$ 2.000,00 

Aplicação de atividades voltadas para as demandas. 
Assessorias presencial e on-line. Indicações de 
leituras, artigos, grupo de estudos e outros. 

Profissionais da área educacionais. 3ª etapa R$ 1.000,00 

Curso básico de informática. Profissionais da área tecnológica. 4ª etapa R$ 2.000,00 

Total Geral: R$ 12.000,00 

 



1 Apresentação ou dados de identificação

1.1 Nome do projeto: Que tal equipar?

2 Coordenador(a) ou responsável: Professor Paulo Ekler

3 Endereço:  Rua Carlos Gomes, 67- Maguari 

4 Fone: (54) 33627863           E-mail: CSU@gmail.com

6 Público beneficiado:  pessoas do bairro Maguarí. 

6.1 A que se destina:  equipar o Centro Social Urbano do bairro 
Maguari com equipamentos de ginástica.

6.2 Quantas pessoas serão alcançadas/beneficiadas: 
aproximadamente duas mil pessoas se considerarmos o bairro; 
160 crianças e suas famílias;

6.3 Características do público: crianças em vulnerabilidade 
social e suas famílias compostas de papeleiros, serventes de 
obras e de serviços gerais.  Toda a comunidade do bairro Maguari

2 Justificativa

Grande parte das crianças do Bairro Maguari frequentam o CSU 
no turno inverso da escola. Um número signi�cativo de 
familiares exige a frequência de seus �lhos para, segundo eles, 
garantir que não estejam nas ruas. 

O Centro organiza e estrutura sua rotina através de O�cinas de 
artes, música, dança, hora do conto, hora do tema. Entretanto, 
as crianças estão frequentemente irrequietas, cheias de energia 
e precisando de movimento. Temos à disposição uma pracinha 
e uma cancha, mas são subutilizados por falta de equipamentos 
adequados. 

Cientes de que a criança pensa com a cabeça e com o corpo 
para agir, mover-se, deslocar-se, explorar e que se faz 
necessário oferecer espaços convenientes para estas 
explorações apresentamos o presente projeto.  Os materiais nos 
permitirão organizar os espaços da quadra, ampliar a oferta de 
o�cinas e propiciarão uma maior interação do CSU com os 
familiares dos(as) estudantes e quiçá moradores (as)do bairro. 
Serão criados clubes esportivos, de vôlei, futebol de salão e 
ginástica que serão oferecidos em diferentes horários para a 
comunidade.  Estes projetos serão, sem dúvida, articulados com 
a comunidade permanentemente e acreditamos, incorporados 
vida cotidiana das pessoas.

PROJETO 5



2.1 Processo de o projeto com percurso permanente

Neste sentido, pode-se constituir-se em processos permanentes 
de construção com a comunidade, uma vez que os espaços 
con�guram-se como públicos e possíveis de serem utilizados por 
todos e todas da comunidade. Aqui, terá intencionalidade 
permanente, porém, cada ano terá construções após demandas 
apresentadas pela comunidade.  

3 Objetivo 

Ampliar o atendimento às crianças que frequentem o CSU do 
bairro Maguari com a criação de várias o�cinas de educação 
física, esporte e lazer, propiciando integração maior com os 
familiares dos(as) estudantes e comunidade do bairro. 

4  Estratégias Pedagógicas

- Compra do material;
- Reunião com os familiares para a apresentação dos 
projetos e escuta ativa de sugestões sobre as o�cinas;
- Criação das o�cinas estabelecendo objetivos, estratégias 
de funcionamento, horários, inscrições, e responsáveis 
pelos momentos;
- Organização dos espaços envolvendo as equipe do CSU, 
estudantes e seus familiares; (pintura da quadra e bancos, 
organização de caixas fechadas para guardar o 
equipamento etc);
- Inauguração festiva do espaço com lançamento do 
projeto à comunidade;
- Funcionamento permanente das o�cinas.



5 Detalhamento de planilha orçamentária e cronograma de execução 

6 Avaliação do Processo:

A avaliação das o�cinas acompanhará a rotina do Centro, ou seja, é de responsabilidade da Coordenadora pedagógica que 
veri�ca a frequência dos(as) estudantes, a forma de desenvolvimento dos trabalhos, os registros dos(as) responsáveis pelas 
o�cinas. O envolvimento dos familiares será considerado satisfatório se 75% dos mesmos envolverem-se nas atividades 
oferecidas, participando ativamente das mesmas. 

Como? Estratégias Quem? Quando? Custos  

Compra do material  Coordenadora           
do CSU 

Após o recebimento da 
verba 

Material para pintura da quadra e caixa fechadas guarda 
tudo. 

R$ 2.000,00 

Material:  Tatames, bolas grandes e pequenas, bordas, 
bambolês 

Estafetas; Blocos de espuma; Redes de vôlei R$ 11.000,00   

Responsáveis pela realização/mediação 

Reunião com os responsáveis para a 
apresentação dos projetos e escuta ativa de 
sugestões sobre as oficinas; 

Equipe CSU 
Após recebimento do 
material  

Sem custos.  

Criação das oficinas estabelecendo objetivos, 
estratégias de funcionamento, horários, 
inscrições, e responsáveis pelo momento; 

Equipe CSU 

Após a aprovação do 
projeto. 

Nos horários a serem 
designados durante 
expediente no CSU. 

Responsáveis para todas as oficinas serão designados 
pela prefeitura com verba da secretaria de Assistência 
Social.  

Organização dos espaços envolvendo os equipe 
do CSU, estudantes e seus responsáveis; 
(pintura da quadra e bancos, organização de 
caixas fechadas para guardar o equipamento 
etc). 

Equipe CSU, 
estudantes, 
familiares e 
voluntários(as)         
da comunidade 

Depois da compra do 
material. 

Material já incluído no orçamento. 

Mão de obra voluntária 

Inauguração festiva do espaço com lançamento 
do projeto à comunidade. 

Equipe CSU e 
voluntários(as) 

Quando todo o material 
estiver organizado. 

Festa será organizada por voluntários(as) com 
arrecadação de bebidas e salgadinhos. 

 Eventuais despesas extras R$ 2000,00 

Funcionamento das Oficinas  Equipe CSU  Permanente Custos incluídos no funcionamento do Centro. 

Total Geral: R$ 15.000,00 

 



Ao longo desta produção apresentamos 
algumas pistas, caminhos e ou 
possibilidades de através do Fundo Social 
construir outros amanhãs para nossas 
escolas ou comunidades.

 As oportunidades precisam ser construídas.

O comprometimento e o chamamento ao 
protagonismo individual e coletivo serão 
determinantes doravante para garantir a 
execução dos projetos e principalmente os 
resultados que se pretende alcançar. Ter 
presente sempre que a atitude individual 
impacta fortemente no coletivo. Todos 
devem ser estimulados, todos devem ter a 
possibilidade de contribuir 
independentemente da posição que ocupam. 

Considerações 
Finais 

 É papel da liderança de cada instituição, 
portanto, o reconhecimento e a valorização 
de cada sujeito envolvido, o chamamento 
para olhar para o outro é premissa básica 
para o alcance dos objetivos propostos. A 
transformação gradual, de cada EU em um 
NÓS são premissa básica para a construção 
de novas formas de pensar e agir 
coletivamente.

O combustível inicial está sendo oferecido. 
É responsabilidade de cada um dos 
envolvidos dar sentido às ações propostas 
na construção de um percurso significativo 
de aprendizagens vivas e ativas para cada 
comunidade.



Sugestão de roteiro para gravação do vídeo

Tempo total: 2min



TERMO DE AUTORIZAÇÃO USO DE IMAGEM, 
VOZ, APRESENTAÇÃO E PROJETO

Pelo presente instrumento, eu (nome), 
(nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), portador da Cédula de Identidade 
RG n° , inscrito no CPF n° , 
residente e domiciliado a , 
n° ,  (complemento), (bairro), 
na cidade de – , CEP: , 
AUTORIZO  o uso de minha imagem em fotos, filmagens, interlocuções 
remotas e voz pelo Projeto 
(Nome ou título do Projeto), alusivo ao Fundo Social – Sicredi Serrana 
RS/ES.

 - O termo tem como finalidade a autorização do uso de imagem em 
fotos(evidências), filmagens, interlocuções remotas, projeto e uso de 
voz, a serem utilizados exclusivamente para fins de divulgação e/ou 
publicação nos sites, redes sociais e outras plataformas vinculadas ao 
Fundo Social da Sicredi Serrana RS/ES.

- A autorização é concedida a título gratuito sem nenhuma 
contrapartida em termos de retribuição financeira, abrangendo o uso 
de imagem e voz (outros) para as finalidades acima mencionadas, 
podendo ser comunicado/compartilhado em todo território nacional e 
internacional, em todas as suas modalidades. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso 
acima descrito, por prazo indeterminado. Sendo assim, assino a 
autorização em questão. 

, de de .

Assinatura
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