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“Atitudes Simples Movem o Mundo”. Essa foi a mensagem
construída nas Assembleias 2018 quando os associados aprovaram
o Fundo Social da Sicredi Serrana pela primeira vez.
Foi um momento histórico. Através da vontade expressa dos
associados, nossa Cooperativa decidiu destinar 1% do resultado do
ano para projetos de entidades sem fins lucrativos que atendem
ações nas áreas de Educação e de promoção da nossa Cultura.
A abrangência dessa decisão dos associados não poderia ter sido
mais surpreendente. Na primeira edição, recebemos a inscrição
de 221 projetos e 129 foram selecionados para receber
recursos do Fundo Social e beneficiarão aproximadamente
70 mil pessoas direta e indiretamente.
Os projetos passaram por uma avaliação de conformidade
com o Regulamento próprio e foram selecionados pelos
Coordenadores de Núcleo, num amplo movimento que
reafirma o espírito associativo e o papel de transformação
social de uma cooperativa. Entre os principais critérios
avaliados estão: impacto social, continuidade e efeito
multiplicador dos projetos na comunidade.
Temos plena convicção que esse foi apenas o primeiro
passo. Com a vontade coletiva de mover o mundo, estamos
ganhando experiência e competência para tornar o Fundo
Social um instrumento que irá contribuir em muito com
nossas comunidades.
Nossa aspiração é que o Fundo Social continue
fortalecendo vínculos e possa ser reeditado a cada novo
período de assembleias da Sicredi Serrana. Queremos
estar sempre juntos às pessoas e entidades que fazem
a diferença por um mundo melhor.
Agradecemos aos associados, coordenadores de
núcleo, colaboradores e entidades que inscreveram
seus projetos. Juntos, podemos tornar tudo isso muito
possível!
Nas páginas a seguir, conheça um pouco dos
projetos contemplados.
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O que é o Fundo Social?
Aprovado em Assembleia pelos associados da
Sicredi Serrana, o Fundo Social tem o objetivo
de apoiar entidades, sem fins lucrativos, a
desenvolverem projetos voltados à Educação
e Cultura.

Origem dos recursos
Nas Assembleias de 2018, os associados
votaram a destinação de 1% do resultado
da Cooperativa para o Fundo Social,
totalizando R$ 514.012,28. Esse valor
foi rateado entre as agências da Sicredi
Serrana nas seguintes proporções:
15% igual para todas as agências;
50% pelo número de associados;
35% de acordo com o resultado de
cada agência.

SICREDI
SERRANA
23 Municípios
31 Agências
102 mil Associados
431 Colaboradores
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356 Coordenadores de Núcleo
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Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Infantil Arco-Íris
Projeto: Brincadeira tem hora!
Descrição: Qualificar os espaços existentes através de uma pracinha
com variados brinquedos para ampliar as oportunidades de sucesso
da aprendizagem na educação infantil. Sabemos que uma educação
de qualidade exige um ambiente atraente e dinâmico para ensinar e
aprender e o trabalho na Educação Infantil envolve a ludicidade.
Pessoas beneficiadas: 90
Valor investido: R$ 3.100,00
Entidade: APAE de Barão
Projeto: Reciclagem de Embalagens Plásticas Flexíveis
Descrição: Aquisição de um container para armazenamento de materiais
recicláveis recolhidos na comunidade de Barão para depois destinar esse
material para a empresa Plastiweber, responsável pela reciclagem. O
objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância da reciclagem
do plástico, contribuindo com a preservação do meio ambiente,
transformando o plástico em matéria prima novamente.
Pessoas beneficiadas: 80
Valor investido: R$ 8.053,44

AGÊNCIA CENTRO
R$ 42.081,18

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lóris Antônio
Pasquali Reali
Projeto: Ler e escrever: compromisso de todos
Descrição: Compra de um computador para a sala de informática. A
Escola promove uma educação voltada com ações num desenvolvimento
sustentável, a valorização da agricultura familiar e a superação da
ideia de desigualdade entre o campo e a cidade, sendo um lugar de
transformação social com o compromisso, junto com a comunidade
escolar, de construir atitudes responsáveis, deixando para as futuras
gerações um mundo melhor.
Pessoas beneficiadas: 230
Valor investido: R$ 4.000,00
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Entidade: Instituto Tarcísio Vasco Michelon
Projeto: Orquestra Filarmônica
Descrição: Promover a continuidade de ações do Instituto para o
desenvolvimento de potencialidades de crianças e adolescentes, em
situação de vulnerabilidade social em Bento Gonçalves e região, através
de aulas gratuitas de música e canto coral em turno e contraturno
escolar. Este projeto consiste em aulas práticas e teóricas de música dos
seguintes instrumentos violino e sopros além de propor dois concertos
gratuitos.
Pessoas beneficiadas: 150
Valor investido: R$ 3.000,00
Entidade: Associação Bentogonçalvense de Convivência e Apoio à
Infância e Juventude – ABRAÇAÍ
Projeto: Brincar e Conviver
Descrição: Adequação de alguns materiais existentes no parquinho
utilizado pelos beneficiários em diferentes momentos para o
entretenimento e socialização das crianças, onde podem expressar sua
criatividade e dinamismo, pois devido a exposição climática e o tempo
de existência precisam ser substituídos, com intuito de qualificar o
atendimento desenvolvido.
Pessoas beneficiadas: 250
Valor investido: R$ 2.500,00
Entidade: Associação Bentogonçalvense de Convivência e Apoio à
Infância e Juventude – ABRAÇAÍ
Projeto: Qualificar para Transformar
Descrição: Aquisição de 136 pratos e um fogão para proporcionar
refeições adequadas, completas e equilibradas que contribuirão para
maior capacidade de concentração e raciocínio, ou seja, para o bom
desenvolvimento físico e intelectual.
Pessoas beneficiadas: 250
Valor investido: R$ 2.552,40
Entidade: Associação de Integração de Pessoas com deficiência Anjos
Unidos
Projeto: Liberdade e Adrenalina para Pessoas com Deficiência Através do
Esporte
Descrição: Adquirir camisetas com o logo da associação e um freezer.
Ambos, serão utilizados nos nossos Passeios com Veículos Adaptados que
permitem que pessoas de todas as faixas etárias, com qualquer tipo de
deficiência possam se divertir com suas famílias, de forma segura. Além
de fortalecer o vínculo familiar, a troca de experiência entre as famílias
é fundamental para que essas famílias conheçam outras pessoas com
a mesma deficiência do seu filho e aprendam a lidar com as diversas
limitações tanto física quanto mental. O freezer será de suma importância
para refrigerar o alimento das crianças especiais e as camisetas, são
muito relevantes para fortalecer a identidade visual do grupo.
Pessoas beneficiadas: 500
Valor investido: R$ 2.600,00
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Entidade: Associação de Integração de Pessoas com deficiência Anjos
Unidos
Projeto: Sua Ajuda é Uma Mão na Roda
Descrição: : Adquirir recipientes cilíndricos de plástico, para o depósito de
lacres e tampinhas, para a campanha “Sua Ajuda é Uma Mão na Roda”. As
tampinhas recolhidas são vendidas e todo o valor de sua venda é revertido
para a compra, conserto e doação de equipamentos para pessoas com
deficiência. Estes recipientes serão distribuídos nos estabelecimentos
solicitados por voluntários e participantes da associação. Desta forma,
mais pessoas conhecerão esta campanha e será maior a probabilidade
que auxiliem, doando lacres e tampinhas.
Pessoas beneficiadas: 50
Valor investido: R$ 4.000,00
Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa
Senhora da Salette
Projeto: Família e Escola: Construindo Relações
Descrição: Adquirir e instalar projetores de multimídia e aquisição de
notebooks para utilização em sala de aula e para a sala de recursos, a fim
de proporcionar aos alunos e professores aulas com recursos tecnológicos,
possibilidade de compartilhar os trabalhos de pesquisa, vídeos e também
para reuniões com a comunidade escolar.
Pessoas beneficiadas: 200
Valor investido: R$ 4.000,00
Entidade: Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves
Projeto: De ouvido na tela
Descrição: Aquisição de dois computadores nos quais serão instalados
programas falantes, permitindo aos deficientes visuais ouvir tudo
o que se apresenta na tela do computador, assim como tudo o que
é digitado. A Oficina no Laboratório de Informática desperta grande
interesse, por isso é importante promover qualidade de ensino para o
desenvolvimento dos usuários.
Pessoas beneficiadas: 30
Valor investido: R$ 5.000,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Maria
Margarida Zambon Benini
Projeto: Aquisição de uniformes escolares (camisetas)
Descrição: Aquisição das camisetas, se dá pela dificuldade de algumas
famílias em adquirir as mesmas. As camisetas proporcionarão uma
atmosfera de igualdade entre nossos alunos e também de segurança, nas
oportunidades em que saímos da escola.
Pessoas beneficiadas: 550
Valor investido: R$ 3.690,00
Entidade: Associação Pró-Autistas Conquistar
Projeto: Equoterapia para Jovens e Adultos Autistas
Descrição: O Projeto Equoterapia para Jovens e Adultos Autistas pretende
desenvolver habilidades, facilitar o autoconhecimento e a superação de
desafios, proporcionando aos participantes benefícios que refletirão na
qualidade de vida de todos envolvidos. Auxílio no transporte dos alunos e
pagamento das aulas no haras.
Pessoas beneficiadas: 17
Valor investido: R$ 4.086,42
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Entidade: CPM da Escola Estadual Ensino Médio Mestre Santa Bárbara
Projeto: Abalando na Leitura
Descrição: Aquisição de mais livros, material esportivo e jogos pedagógicos
adequando o atendimento ao número de alunos matriculados e contratar
os serviços de um profissional para reparos e pintura das quadras externas.
Pessoas beneficiadas: 1.000
Valor investido: R$ 3.000,00

Entidade: CMP da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anselmo Luigi
Piccoli
Projeto: Nosso planeta terra: cuidar, amar e preservar
Descrição: Pretende-se incentivar os alunos a ter cuidado com o meio
ambiente através da revitalização da horta e de outros dois espaços da
escola, bem como a criação de um jardim sensorial.
Pessoas beneficiadas: 215
Valor investido: R$ 3.652,36

AGÊNCIA CIDADE ALTA
R$ 23.294,85

Entidade: CPM da Escola Municipal Infantil Luz Do Amanhã
Projeto: Nossa Escola, Nossa Casa
Descrição: Oferecer uma educação de qualidade em um espaço físico
adequado, as melhorias pensadas vão além da estrutura, elas propiciam
o bem-estar, um ambiente aconchegante e seguro, onde o espaço físico
contribui para a riqueza do trabalho pedagógico e das aprendizagens e
vivências de crianças e colaboradores.
Pessoas beneficiadas: 94
Valor investido: R$3.000,00

Entidade: Instituto Musical dos Canarinhos de Bento Gonçalves
Projeto: Canarinhos de Bento - Técnica Vocal
Descrição: Contratação de profissional especializado para realização
de oficina de técnica vocal para os integrantes do projeto. Serão
beneficiadas diretamente cerca de 30 crianças em idade escolar. De
modo indireto, será beneficiada a comunidade em geral através da
apresentação qualificada e acesso a proposta musical diferenciada
(música sacra e clássica).
Pessoas beneficiadas: 30
Valor investido: R$3.000,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenavinho
Projeto: Pintando e valorizando os espaços da escola
Descrição: A lavagem e pintura do prédio faz-se necessária, para
que a escola ganhe uma nova aparência, resgatando a autoestima
e proporcionando um ambiente saudável e acolhedor, fatores estes
que certamente irão refletir no bem-estar e consequentemente no
rendimento do trabalho da equipe, dos educandos e comunidade em
geral.
Pessoas beneficiadas: 300
Valor investido: R$ 3.000,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Infantil Pinguinho de Gente
Projeto: Alimentação saudável, higiene e saúde
Descrição: Adquirir armários para as salas, tendo como objetivo guardar
os pertences individuais de cada criança. Se pretende conscientizar a
comunidade escolar de que para ter uma alimentação saudável, precisamos
também termos um ambiente higiênico e organizado, preservando nossas
crianças de doenças.
Pessoas beneficiadas: 150
Valor investido: R$ 3.000,00
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Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor
Félix Faccenda
Projeto: Aquisição de cadeiras e toldo para melhorar a infraestrutura da
escola
Descrição: Adquirir cadeiras e toldo para contribuir no desenvolvimento
educacional com a melhoria do atendimento a comunidade escolar
buscando a cooperação de empresas como parceiros. Além de estreitar
laços entre instituições e pessoas, entendemos que o ambiente escolar
ficará mais adequado e agradável para contribuir nos resultados
positivos do rendimento dos alunos no processo ensino aprendizagem.
Pessoas beneficiadas: 255
Valor investido: R$ 3.000,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor
Agostino Brun
Projeto: Promovendo a inclusão digital dos alunos
Descrição: Este projeto procura superar a obsolescência dos
computadores do laboratório de informática, possibilitando a inclusão
digital dos alunos, utilizando a informática educativa como pilar deste
processo.
Pessoas beneficiadas: 225
Valor investido: R$ 4.294,85

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Médio Alfredo Aveline
Projeto: Praça com brinquedos adaptados para alunos inclusos
Descrição: Pretendemos colocar piso em baixo do ginásio de esportes e
nele distribuir brinquedos adaptados para alunos inclusos, embora todas
as crianças atendidas pela escola também possam utilizá-los.
Pessoas beneficiadas: 800
Valor investido: R$ 4.000,00

AGÊNCIA SÃO ROQUE
R$ 18.844,71

Entidade: CPM da Escola Municipal de Tempo Integral São Roque Prof.
Nilza Covolo Kratz
Projeto: Corrente do bem: borboletas brancas
Descrição: : Fazer melhorias na escola de turno integral para proporcionar
melhor qualidade de ensino aos alunos. Proporcionar ao aluno momento
para pensar sobre sua conduta e a dos outros a partir de princípios e
adotar, no dia a dia, atitudes como: solidariedade, cooperação, respeito.
Pessoas beneficiadas: 300
Valor investido: R$ 3.800,00

Entidade: Associação Amigos Da Criança
Projeto: Projeto esperança pelotão curumim
Descrição: Compra de material escolar e mochilas para os alunos a fim
de melhorar o atendimento de nossas 40 crianças e adolescentes. A meta
ao final do projeto aumentar o índice de aprovação escolar, preparar os
jovens para inserção no programa menor aprendiz após ao mercado de
trabalho.
Pessoas beneficiadas: 40
Valor investido: R$ 5.000,00
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Entidade: CPM da Escola Municipal Infantil Criança Feliz
Projeto: Aquisição de brinquedos.
Descrição: Aquisição de brinquedos diversos que proporcionará
condições adequadas para o bem-estar das crianças ao desenvolverem
atitudes de cuidado, respeito, autoconfiança, para consigo mesmos e
com o próximo. De forma lúdica as crianças ampliam o conhecimento de
mundo, transferindo esses conhecimentos para suas famílias, mudando
comportamentos e atitudes.
Pessoas beneficiadas: 85
Valor investido: R$ 2.500,00
Entidade: Lar do Ancião de Bento Gonçalves
Projeto: Para além da Imaginação.
Descrição: O desenvolvimento de um projeto com Contação de história
e atividades afins, proporcionará aos idosos o exercício da mente, do
raciocínio, e com as atividades propostas nas oficinas, também terá o
estimulo das coordenações motoras, que auxiliarão num maior tempo de
independência na realização das atividades básicas do dia a dia do ser
humano, mantendo-se com a autoestima elevada. Para a realização do
projeto necessitamos da contratação de um pedagogo e da aquisição de
materiais para o desenvolvimento das atividades.
Pessoas beneficiadas: 25
Valor investido: R$ 4.044,71
Entidade: Mitra Diocesana de Caxias do Sul – Paróquia São Roque
Projeto: A arte de conviver.
Descrição: Incluir oficinas de artesanato, artes cênicas e meditação, com
o objetivo de oportunizar as crianças e adolescentes que se encontram
inseridas no SCFV/ CEACRI Balão Mágico um ambiente acolhedor,
buscando a convivência social e familiar, preconizando a cidadania e o
crescimento individual nas diversas áreas, tais como: cognitiva, afetiva e
psicomotora, auxiliando assim no fortalecimento dos vínculos.
Pessoas beneficiadas: 120
Valor investido: R$ 3.500,00

Entidade: APM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de
Caxias
Projeto: Kit Multimídia, tecnologia e interação nas salas de aula.
Descrição: Comprar um Kit Multimídia (notebook, projetor e caixa de
som) para possibilitar maior interesse dos alunos e, assim, melhorar e
expandir o processo do ensino/aprendizagem pelas múltiplas atividades
que o professor pode realizar com este recurso em sala de aula.
Pessoas beneficiadas: 200
Valor investido: R$ 6.619,00
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Entidade: APM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de
Caxias
Projeto: Nossa Escola Lê.
Descrição: Desenvolver o hábito de leitura nos alunos, envolvendo seus
familiares, pois a leitura abre a mente, nos levando a conhecer lugares
sem sair do lugar. Através da leitura somos capazes de derrubar os
muros da ignorância e queremos como escola contribuir para uma
sociedade mais consciente atingindo em torno de 200 famílias do nosso
município a partir deste projeto.
Pessoas beneficiadas: 400
Valor investido: R$ 3.299,20
Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Marcelino
Champagnat
Projeto: Novos aprenderes.
Descrição: Adquirir um ar condicionado para propiciar maior bem-estar a
Comunidade Escolar nos eventos e atividades desenvolvidas na sala de
áudio visuais.
Pessoas beneficiadas: 200
Valor investido: R$ 2.500,00

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor José
Becker
Projeto: Venha nos ajudar nesta nova missão!
Descrição: O projeto foi lançado com o objetivo de trocar o madeirame
e o telhado da escola. Algumas partes do telhado está comprometida
apresentando afundamento como também muitas telhas quebradas.
Necessitamos também contratar um pedreiro para o serviço.
Pessoas beneficiadas: 350
Valor investido: R$ 7.739,68
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Marcos
Projeto: De mãos dadas com a natureza.
Descrição: Aquisição de bancos para o pátio. O projeto visa aproximar
as crianças da natureza propiciando um espaço com horta, árvores
frutíferas, bancos para sentar próximos a essa natureza.
Pessoas beneficiadas: 70
Valor investido: R$ 2.800,00
Entidade: CPM da Escola Municipal De Educação Infantil Branca De Neve
Projeto: Prô, quero bolacha!
Descrição: A intenção é mostrar aos alunos as diferentes formas de
comer alimentos saudáveis e muito gostosos. A ideia é oportunizar e
envolver as crianças em momentos artísticos e culturais. Este ano, além
da Mostra de Teatro e Cinema, a intenção é produzir um livro sobre
alimentação com as crianças da turma do Maternal.
Pessoas beneficiadas: 700
Valor investido: R$ 1.990,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental 12 de Maio
Projeto: Recreando com diversidade
Descrição: Frente a diversidade de realidades de públicos e necessidades
educativas, oferecer uma variedade e diversidade de materiais
esportivos e educativos para recreação é de suma importância para
o desenvolvimento de habilidades e coordenação motora. Além disso,
possibilita uma convivência harmoniosa entre pares, estimulando
brincadeiras sadias e cooperativas.
Pessoas beneficiadas: 534
Valor investido: R$ 2.222,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Anjo Da Guarda
Projeto: Casinhas: Brincar, interagir, imaginar e aprender.
Descrição: Transformar em praça o terreno que a Escola ganhou na
qual as crianças poderão brincar, criar hipóteses de aprendizagens,
desenvolver áreas do conhecimento envolvendo o currículo, estimulando
assim o lúdico e o faz de conta.
Pessoas beneficiadas: 200
Valor investido: R$ 1.995,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Mãe De Deus
Projeto: Aqui a gente brinca!
Descrição: Compra de brinquedos para proporcionar espaços de
desenvolvimento e aprendizagem para crianças de quatro meses a
três anos de idade tendo a forma lúdica como referência, pois brincar é
muito importante e através da brincadeira as crianças aprendem e se
desenvolvem muito.
Pessoas beneficiadas: 43
Valor investido: R$ 2.500,00
Entidade: Associação Pais e Amigos das Meninas Cantoras de Bom
Princípio
Projeto: Canto Coral Meninas Cantoras.
Descrição: Aquisição de uniformes e auxílio para viagens, incentivando a
participação em shows, festivais, concertos, eventos da cultura popular
e outras manifestações musicais, ela pode proporcionar condições
para uma apreciação rica e ampla onde o aluno aprenda a valorizar os
momentos importantes em que música se inscreve no tempo e na história.
Pessoas beneficiadas: 34
Valor investido: R$ 3.281,00
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AGÊNCIA 25 DE SETEMBRO
R$ 32.686,08

Entidade: Sociedade Comunitária do Centro Educativo Crescer
Projeto: Revitalizando o Laboratório de Informática.
Descrição: Aquisição de um novo mobiliário para o Laboratório de
Informática, que é utilizado em todos horários e turnos de funcionamento
da instituição. A Oficina de Informática tem por intuito promover a
aquisição de conhecimentos básicos relacionados à tecnologia, além
de incluir as crianças e adolescentes no meio virtual, configurando-se
a web como um dos principais instrumentos de pesquisa, informação e
comunicação.
Pessoas beneficiadas: 370
Valor investido: R$ 4.275,00
Entidade: Associação Cultural Santa Rosa
Projeto: Crônicas: Leia e divirta-se
Descrição: O projeto tem por objetivo o processo de desenvolvimento
dos alunos do 5º ano do ensino fundamental, através de conhecimentos,
análises, troca de ideias e apreciação de uma experiência, por se tratar de
um tema trabalhado nesta modalidade de ensino. É uma estratégia para
o educando ver a escola como um ambiente em que possa expressar
suas ideias e opiniões através de crônicas, produzindo seu próprio livro.
Pessoas beneficiadas: 40
Valor investido: R$ 1.200,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa
Senhora Aparecida
Projeto: Recrear.
Descrição: Aquisição de brinquedos para o recreio dos alunos. Brincar
é arte, diversão, aprendizado. A escola dispõe de espaço, mas conta
com poucos jogos e brinquedos para os alunos, principalmente nos dias
chuvosos onde o parque e campo não podem ser utilizados.
Pessoas beneficiadas: 260
Valor investido: R$ 2.107,08

Entidade: APAE de Carlos Barbosa
Projeto: Informática na APAE
Descrição: Aquisição de tablets e um notebook para auxiliar nas
atividades pedagógicas realizadas em sala de aula e nas intervenções
realizadas, facilitando a aquisição do conhecimento e aprendizagem.
Alunos das mais variadas faixas etárias terão benefícios através de jogos
interativos, digitação e uso da internet, aplicativos específicos de rotina de
hábitos de vida diária, tanto na escola, estendendo-se a outros contextos.
Pessoas beneficiadas: 245
Valor investido: R$ 3.080,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Carinha de Anjo
Projeto: Soninho dos Sonhos.
Descrição: Compra de caminhas empilháveis para melhorar as condições
físicas no dormitório das crianças e ampliar a quantidade de vagas,
tornando o ambiente mais organizado e de fácil manuseio para higiene
e limpeza, garantindo assim um sono mais tranquilo e seguro para as
crianças.
Pessoas beneficiadas: 50
Valor investido: R$ 6.500,00

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Vital
Projeto: Projeto Leitura.
Descrição: Apoiar as várias atividades que são desenvolvidas na escola
e que culminam no Projeto Leitura, como a compra de novos livros para
estimular a leitura diária, a Hora do Conto que acontece semanalmente e
o Sarau Poético que acontece uma vez por ano, bem como o Piquenique
Literário. Essas ações contribuem para ampliação do vocabulário,
melhora na produção textual e têm despertado o apreço pela leitura
contribuindo a construção da identidade das crianças e jovens.
Pessoas beneficiadas: 144
Valor investido: R$ 2.000,00

Entidade: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa
Projeto: Conhecendo os Bombeiros Voluntários de Joinville.
Descrição: Visita técnica. A ideia do projeto é fazer com que nossos
Bombeiros Voluntários possam conhecer os idealizadores dos Bombeiros
Voluntários do País, com 125 anos de atuação essa entidade é um modelo
para todo voluntariado.
Pessoas beneficiadas: 40
Valor investido: R$ 4.090,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Gotinhas de Amor
Projeto: Espaço Coberto Recreativo
Descrição: Construção de um espaço coberto apropriado para que
as crianças possam estimular a imaginação, coordenação motora
ampla, através de aparelhos como cama elástica, entre outros
brinquedos e atividades com auxílio da professora. Brincar é uma forma
de ação cognitiva na qual a criança abstrai, interpreta e entende a
realidade. A construção deste novo espaço, vai beneficiar as crianças
que já frequentam a escola, e futuras crianças, pois trata-se de um
investimento definitivo.
Pessoas beneficiadas: 80
Valor investido: R$ 4.984,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvador
Bordini
Projeto: Máquina de Sabão.
Descrição: Construção de uma máquina automatizada para preparar o
sabão. Com a mecanização, os produtos ficarão em recipientes próprios
seguindo sua linha no processo conforme a receita. A máquina será
construída na comunidade, onde fica a Cooperativa Escolar. Isso para
uma comunidade do interior parece simples, mas irá significar muito
para os alunos, pois levarão ideias para os pais e terão a chance de
transformar vários processos nas suas propriedades rurais.
Pessoas beneficiadas: 500
Valor investido: R$ 4.450,00
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AGÊNCIA MAURÍCIO CARDOSO
R$ 25.631,34

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio São Roque
Projeto: Alimentando o futuro!
Descrição: Aquisição de equipamentos e utensílios adequados e em
boas condições de uso para a nova cozinha da escola que foi construída
no início deste ano que atualmente serve 550 refeições diárias nos três
turnos manhã, tarde e noite.
Pessoas beneficiadas: 550
Valor investido: R$ 2.880,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Piccoli
Projeto: Novo Auditório.
Descrição: Compra de cadeiras para o novo auditório da escola.
Atualmente, os alunos levam suas cadeiras para o auditório e quando
tem reunião de pais, os mesmos têm que sentar em bancos do refeitório
que são colocados no pátio da escola.
Pessoas beneficiadas: 313
Valor investido: R$ 3.751,34

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Piccoli
Projeto: Recreio dos Sonhos.
Descrição: Otimização do pátio da escola. Atualmente os alunos
contam apenas com um chão de pedra, parcialmente coberto para as
atividades diferenciadas, bem como para os intervalos. Nossa proposta
é transformar esse espaço para ser utilizado de diferentes maneiras,
e desejamos que seja fechado com lonas pois o frio e a chuva sempre
atrapalham o momento de lazer dos alunos.
Pessoas beneficiadas: 313
Valor investido: R$ 5.000,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito José
Chies
Projeto: Projeto Uso da água pluvial na Escola
Descrição: Instalação de cisterna para coleta de água da chuva para
utilização nos banheiros da escola, limpeza e jardim. Objetivo: Conscientizar
os alunos e comunidade sobre o uso racional de água e aprimorar
conhecimentos diversos sobre sustentabilidade em sala de aula.
Pessoas beneficiadas: 500
Valor investido: R$ 5.000,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento
Gonçalves
Projeto: Pesquisando e Aprendendo
Descrição: Serão comprados dois notebooks para conectar com as
Lousas Digitais. Os objetivos são integrar os alunos nas atividades,
contribuir nas pesquisas, esclarecimento de dúvidas, curiosidades e
aprimorar novos conhecimentos.
Pessoas beneficiadas: 63
Valor investido: R$ 4.994,00

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos
Barbosa
Projeto: Recriando o Recreio
Descrição: Aquisição de jogos e brinquedos com o objetivo um conviver
mais divertido e criativo, despertando um sentimento de convivência em
grupo (cidadania), de alegria e de harmonia.
Pessoas beneficiadas: 450
Valor investido: R$ 4.000,00

Entidade: Lions Clube Cotiporã
Projeto: A cura pelas plantas e ervas medicinais.
Descrição: Este projeto visa difundir o benefício e o uso do tratamento
natural, das plantas e ervas medicinais e dos chás caseiros, prevenindo
assim, inúmeras doenças e também automedicação com químicos e seus
efeitos colaterais. Aquisição do livro “1.000 Plantas e Ervas Medicinais”
para distribuição nas comunidades e entidades, cujo propósito do projeto
será trabalhado em parceria com as academias da Saúde do Município.
Pessoas beneficiadas: 200
Valor investido: R$ 2.800,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito José
Chies
Projeto: Projeto Educação e Sustentabilidade na Escola
Descrição: Construção de uma estufa na escola para manejo e produção
de alimentos orgânicos (verduras, legumes, cogumelos comestíveis,
chás, temperos e PANC’s.) Objetivo: Conscientizar a Comunidade Escolar
sobre a importância da natureza para a vida dos seres humanos, da
produção e alimentação orgânica para uma vida saudável.
Pessoas beneficiadas: 1.500
Valor investido: R$ 5.000,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Amor e Carinho
Projeto: Infância: Tempo de brincar e aprender
Descrição: Aquisição de materiais e brinquedos lúdicos para que o espaço
ofertado às crianças se torne mais atrativo, acolhedor e ao mesmo
tempo desafiador a fim da criança apropriar-se progressivamente de
novas habilidades motoras, desenvolvendo cada vez mais uma atitude
de interesse, hábitos saudáveis, respeito às diferenças e cuidado com o
seu corpo e com o do outro.
Pessoas beneficiadas: 120
Valor investido: R$ 1.683,93
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Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Amor e Carinho
Projeto: Revitalizando a EMEI Amor e Carinho com comunicação e
segurança.
Descrição: Aquisição de um sistema de interfones de comunicação
interna e externa para maior segurança das crianças que aqui
frequentam e dos profissionais que aqui trabalham. Eles garantem
a identificação de quem está interfonando, impedindo que pessoas
indesejadas ou sem autorização entrem nas dependências da Escola.
O uso do interfone é feito para agilizar a comunicação entre o corpo
docente e equipe Diretiva com quem está entrando na Instituição.
Pessoas beneficiadas: 350
Valor investido: R$ 2.272,60

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Jacintho
Silva
Projeto: Reestruturação do Laboratório de Ciências
Descrição: Aquisição de um Microscópio Biológico Binocular com
Iluminação de Led para utilização nas aulas com os alunos, com intuito
de enriquecer atividades práticas, de caráter investigativo oportunizando
uma aprendizagem mais significativa.
Pessoas beneficiadas: 80
Valor investido: R$ 1.500,00

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Jacintho
Silva
Projeto: Rádio Escolar
Descrição: Aquisição de caixas de som para serem instalados em salas
e corredores da escola. O projeto visa melhorar a comunicação escolar, a
fim de divulgar atividades, projetos, notícias e proporcionar momentos de
entretenimento na escola.
Pessoas beneficiadas: 106
Valor investido: R$ 2.000,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminhos do
Aprender
Projeto: Nós fazemos o nosso papel.
Descrição: Adquirir os utensílios necessários para o processo de
reciclagem como possibilidade para uma criação de uma oficina de
reciclagem de papel. A expectativa é oportunizar a partir deste projeto,
um espaço para a ampliação das capacidades, de socialização, de
autonomia e de consciência ambiental e financeira.
Pessoas beneficiadas: 220
Valor investido: R$ 7.630,00
Entidade: CPM do Colégio do Estadual Ângelo Mônaco
Projeto: Construção de Arquibancada para o Ginásio Poliesportivo.
Descrição: É necessário construir a arquibancada para o Ginásio
para atender os estudantes, bem como toda a comunidade escolar,
oferecendo-lhes instalações confortáveis e adequadas para a realização
de reuniões, eventos culturais, festividades, encontros e prática de vários
esportes, contribuindo para o fortalecimento do esporte e da cultura em
nosso município.
Pessoas beneficiadas: 1.402
Valor investido: R$ 4.900,00

Entidade: CTG Pousada dos Carreteiros
Projeto: ENART 2018
Descrição: Pagamento de instrução de danças tradicionais gaúchas
e compra de trajes culturais que serão usados para apresentações
coreográficas em concursos, como o ENART (Encontro de Artes e Tradição
Gaúcha), apresentações locais e intermunicipais, afim de levar o nome do
município de Cotiporã na região e no estado, além de preservar a tradição
gaúcha.
Pessoas beneficiadas: 28
Valor investido: R$ 1.320,00
Entidade: CTG Pousada dos Carreteiros
Projeto: Qualificação da Sonorização
Descrição: Este projeto tem como objetivo a aquisição de uma caixa
de som para ser utilizada pelo departamento artístico nos ensaios das
invernadas e pelos departamentos cultural e campeiro do CTG, assim,
proporcionando uma melhor sonorização durante os eventos.
Pessoas beneficiadas: 120
Valor investido: R$ 1.799,00

18

19

AGÊNCIA PINHEIRO MACHADO

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Júlio Mangoni
Projeto: Enriquecimento Digital.
Descrição: Aquisição e substituição de computadores obsoletos, que se
encontram no laboratório de informática, visto que a Informática por
meio de suas ferramentas interativas, torna-se um importante aliada do
sistema de aprendizagem.
Pessoas beneficiadas: 280
Valor investido: R$ 5.209,67

R$ 28.629,67

Entidade: Rotary Clube de Farroupilha Nova Vicenza
Projeto: De Olho no Futuro.
Descrição: Contribuir para a melhoria do processo ensino/aprendizado,
a partir da prevenção, identificação e encaminhamento da correção de
problemas visuais dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental
das escolas públicas Municipais de Farroupilha, proporcionando o acesso
à consulta oftalmológica e aos óculos para terem condições de um
desenvolvimento sócio educacional completo.
Pessoas beneficiadas: 35
Valor investido: R$ 4.800,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador
Teotônio Vilela
Projeto: Viajando na Leitura.
Descrição: Reforma da biblioteca da escola para promover um ambiente
agradável, organizado, bonito e espaçoso para uso didático, adequado
para as práticas pedagógicas de pesquisas, leituras e Contação
de histórias. Contribuir com a autoestima da comunidade escolar,
proporcionando acessibilidade de todas as faixas etárias da comunidade
escolar aos livros.
Pessoas beneficiadas: 600
Valor investido: R$ 5.500,00
Entidade: CPM da Escola Especial Sol Nascente
Projeto: Adequação do mobiliário das salas de ensino fundamental,
terapia ocupacional e fisioterapia.
Descrição: Adequar o espaço das salas de Ensino Fundamental, Terapia
Ocupacional e de Fisioterapia, com mobiliário novo, pois o atual está
obsoleto. A fim de potencializar o seu aproveitamento e qualificar o
trabalho melhorando os atendimentos oferecidos na Escola, além de
conforto e bem-estar aos que irão usufruir destes espaços.
Pessoas beneficiadas: 128
Valor investido: R$ 8.120,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Vicente
Bertoni
Projeto: Do saneamento básico ao básico do meio ambiente: Espaço
Solário Ecológico.
Descrição: Contempla a reforma da fossa séptica, a construção de
calçada e canteiros para cultivo de mudas de flores, chás, temperos e
hortaliças e colocação de composteiras. Paralelamente, enriquecer os
estudos que ocorrerão ao longo do semestre, envolvendo saneamento
básico, cuidados com o meio ambiente, sustentabilidade e ecologia.
Também ressignificar o espaço lateral externo da sala da turma da
Educação Infantil, tornando-o num Solário.
Pessoas beneficiadas: 469
Valor investido: R$ 5.000,00
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AGÊNCIA JÚLIO DE CASTILHOS
R$ 8.683,28

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio
Minella
Projeto: Cisterna.
Descrição: Aproveitamento da água da chuva para utilização na horta
escolar e comunitária e futuramente nas descargas dos banheiros.
Pessoas beneficiadas: 500
Valor investido: R$ 3.000,00
Entidade: CPM Escola Municipal De Ensino Fundamental Presidente Dutra
Projeto: Recursos visuais e audiovisuais como estratégia no ensino.
Descrição: Compra de projetor multimídia (Datashow), contribuindo
assim para a construção do conhecimento e um ensino aprendizagem
significativo através da adoção de metodologias e dinâmicas, interativas
e atrativas com o apoio de recursos audiovisuais e tecnológicos de
projetores multimídia.
Pessoas beneficiadas: 450
Valor investido: R$ 2.850,00
Entidade: Associação de Escolinhas de Farroupilha
Projeto: Escolinhas de Farroupilha.
Descrição: Aquisição de um televisor e acesso à internet para conectar
nossas crianças e adolescentes, para melhorar a qualidade de vida,
proporcionar diversão, mas acima de tudo prepará-los para o mercado
de trabalho.
Pessoas beneficiadas: 150
Valor investido: R$ 2.833,28
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AGÊNCIA SÃO GOTARDO

R$ 10.098,43

AGÊNCIA CENTRO
R$ 26.404,29

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes
Projeto: Banda na escola.
Descrição: Compra instrumentos novos, a fim de aprimorar e ampliar
nossa banda, que hoje conta com 20 membros e precisamos de novos
instrumentos, e também investir no uniforme para alunos novos.
Pessoas beneficiadas: 140
Valor investido: R$ 3.000,00

Entidade: CPM da Escola Municipal São José representando o NIAE Núcleo Interdisciplinar de Apoio Educacional.
Projeto: Qualificar.
Descrição: Compra de Testes Psicológicos e Psicopedagógicos específicos
para avaliação de alunos que frequentam os atendimentos do NIAE.
Com a aquisição de novos instrumentos de avaliação e atualização
dos já existentes, os levantamentos e ou entendimento de dificuldades
serão mais precisos e em consequência os tratamentos mais eficazes,
facilitando ou completando diagnósticos neurológicos junto ao público
beneficiado (alunos NEES).
Pessoas beneficiadas: 192
Valor investido: R$ 6.000,00

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor
Pedro Cecconello
Projeto: Projeto tablets na escola.
Descrição: Aquisição de tablets para poder proporcionar aos alunos
aulas mais estimulantes e aprendizado mais significativo. O benefício
é o despertar do interesse através de uma ferramenta mais dinâmica e
atraente.
Pessoas beneficiadas: 250
Valor investido: R$ 5.198,43
Entidade: CPM da Escola Municipal Francisco Zilli
Projeto: Inclusão Digital.
Descrição: Aquisição de notebooks para salas de aula, na qual os
professores farão uso dos datashow criando condições para diversificar
o trabalho dos mesmos, estimulando o uso da tecnologia para ilustrar as
aulas e torná-las mais atrativas para os alunos e também os notebooks
serão usados no Laboratório de Informática, também adquirir 01 tablet
para os alunos com Necessidades Educacionais Especiais, a fim de
oportunizar o uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma de
ampliar habilidades funcionais.
Pessoas beneficiadas: 350
Valor investido: R$ 4.900,00

AGÊNCIA BUARQUE DE MACEDO

R$ 27.056,50
Entidade: Associação Mão Amiga de Flores Da Cunha
Projeto: Apadrinhe uma criança, construa o futuro.
Descrição: Apadrinhamento de 03 (três) crianças, em meio turno
(manhã/tarde) projeto paga 50% do valor da mensalidade da criança
beneficiada e o restante é pago pelos pais, diretamente à escola parceira,
sendo que, dentre outros critérios, os pais devem estar trabalhando
e participar de palestras de capacitação, para que possam exercer a
importante missão de educar para a vida.
Pessoas beneficiadas: 3
Valor investido: R$ 9.180,00
Entidade: Rotary Club Flores Da Cunha
Projeto: Projeto visão.
Descrição: Proporcionar aos alunos carentes da rede escolar local (são 14
escolas) a terem acesso gratuito a tratamento oftalmológico (consultas e
compra de óculos) resultando na melhora na visão e consequentemente
no rendimento escolar dos alunos.
Pessoas beneficiadas: 272
Valor investido: R$ 8.224,29
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Entidade: Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi APEME
Projeto: Crescendo com a Dança e com a Música.
Descrição: O projeto oferece a crianças que frequentam escolas públicas,
aulas de dança (ballet clássico e dança de rua) e música, que ocorrem
uma vez por semana nas próprias escolas. As crianças também recebem
uniformes adequados para a prática das atividades. Pagamento de horas
aulas para professores e compra de materiais.
Pessoas beneficiadas: 60
Valor investido: R$ 5.717,50
Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Dante Grossi
Projeto: Banda Dante Grossi 2018 - 20 anos promovendo integração,
disciplina e arte.
Descrição: Aquisição de instrumentos e acessórios para reposição a
fim de manter ativa a Banda Musical da Escola e assim desenvolver
habilidades linguísticas e artísticas: oralidade, musicalidade e expressão
corporal dos alunos nos diferentes Níveis de Ensino, através dos ensaios
semanais e apresentações no município e na região.
Pessoas beneficiadas: 520
Valor investido: R$ 6.980,00
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Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Dante Grossi
Projeto: Tecnologia na sala de aula.
Descrição: O presente projeto objetiva aquisição de notebooks para uso
itinerante pelas 11 salas de aulas cujas mesmas dispõem de projetores
multimídia. O conjunto será utilizado como recurso pedagógico, pesquisa,
e apresentações, tornando as aulas mais dinâmica, interativa e atrativa
ao educando.
Pessoas beneficiadas: 556
Valor investido: R$ 3.020,00
Entidade: Grupo de Cantoria Italiana Stella D’italia
Projeto: Aulas de técnica vocal.
Descrição: Contratação de profissional de técnicas vocais e aulas de
fonoaudiologia para o encontro de coros no dia 29/09/2018, bem como
a participação do grupo em eventos culturais de divulgação da cantoria
italiana tradicional.
Pessoas beneficiadas: 14
Valor investido: R$ 3.000,00
Entidade: Associação Cultural Allegro - Cia Teatral Acto
Projeto: Teatro nas Escolas.
Descrição: Promover o acesso ao teatro, para alunos das escolas
municipais de Garibaldi. A Cia Teatral Acto pretende realizar uma Vivência
Teatral, através de uma apresentação teatral, um bate-papo sobre teatro
e uma oficina de teatro. Serão realizadas inscrições para as oficinas de
teatro, que ocorrerão no contra turno escolar, sendo que as 08 escolas
do município poderão participar do projeto. As vivências no teatro
podem transformar o indivíduo, sensibilizando e ampliando sua visão de
sociedade e de mundo.
Pessoas beneficiadas: 2.000
Valor investido: R$ 4.800,00
Entidade: Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi
Projeto: Melhorias nas Instalações da Sede
Descrição: Adquirir uma tela de projeção para a melhor qualidade
de imagem nas explanações e conteúdos repassados e também a
climatização da sala para proporcionar mais conforto. A corporação
possui apenas uma sala, que foi adaptada para se tornar sala de aula
e poder receber os pré-adolescentes e adolescentes que participam do
projeto Bombeiros Mirins e Cadetes.
Pessoas beneficiadas: 50
Valor investido: R$ 3.539,00

AGÊNCIA DANTE GROSSI

R$ 18.191,01

Entidade: Loja Maçônica João Oscar Hack
Projeto: Projeto social oficina do bem.
Descrição: Este projeto busca auxiliar aos alunos do EJA (Educação de
Jovens e Adultos) no seu controle emocional, melhorando as relações
consigo e em sociedade. A proposta é criar grupos específicos de
reflexão, coordenados por psicóloga, bem como espaço individual
para orientação mais direcionada pela profissional. Para a realização
deste importante trabalho será necessário o acompanhamento de uma
psicóloga, ao custo de R$ 100 à hora.
Pessoas beneficiadas: 100
Valor investido: R$ 1.700,00
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Entidade: Fraterno Auxílio Cristão – FAC
Projeto: Na fantasia a imaginação reconstrói esperança.
Descrição: Confecção de figurinos para crianças e adolescentes, que
serão utilizados nas apresentações artísticas para pais e comunidade.
Pessoas beneficiadas: 150
Valor investido: R$ 1.000,00
Entidade: Centro Cultural e Artístico - CECAR
Projeto: Escola de Música da Orquestra Municipal de Garibaldi.
Descrição: A Escola de Música da Orquestra Municipal de Garibaldi
proporciona à comunidade a oportunidade do contato e aprendizado
com o mundo da música e interage positivamente e diretamente no
ambiente de convívio, estimulando o desenvolvimento pessoal e a
elevação da autoestima dos jovens e da comunidade em geral que dela
fazem parte. Este projeto tem por objetivo a aquisição de instrumentos
e equipamentos para ampliação do número de vagas ofertadas pela
Escola de Música da Orquestra Municipal de Garibaldi.
Pessoas beneficiadas: 10.000
Valor investido: R$ 1.013,86

Entidade: APAE de Garibaldi
Projeto: Asas para voar.
Descrição: Aquisição de um balanço para cadeirantes ou tirolesa para
ser instalado no pátio da escola a fim de oportunizar recreação com
acessibilidade a todos os usuários da entidade. Estes equipamentos
complementarão a academia ao ar livre, já existente na entidade,
garantindo que o cadeirante se sinta incluído ao espaço.
Pessoas beneficiadas: 150
Valor investido: R$ 9.859,35
Entidade: Associação dos Canarinhos Cantores de Garibaldi
Projeto: Canarinhos de Garibaldi: Formando Bons Cidadãos.
Descrição: Aquisição de equipamentos de som. A Associação tem
como objetivo principal ocupar as crianças e jovens com programas e
atividades voltados para sua formação humana, intelectual e espiritual
a fim de desenvolver a intelectualidade, religiosidade, a solidariedade, a
generosidade, o amor ao próximo e o convívio social. Formando assim
cidadãos plenos e realizados, com senso crítico aguçado, conscientes dos
seus direitos e deveres e atuantes na comunidade.
Pessoas beneficiadas: 45
Valor investido: R$ 2.017,80
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valentin
Tramontina
Projeto: Aprendendo com Criatividade.
Descrição: Ampliar as oportunidades educacionais dos alunos,
estimulando a aprendizagem de uma forma mais criativa e dinâmica
através de brinquedos.
Pessoas beneficiadas: 105
Valor investido: R$ 2.600,00
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Entidade: Associação Comunitária dos Amigos de Monte Belo
Projeto: Monte Belo: Música, Canto e Dança.
Descrição: Aulas de Canto e Música, Ensino de Dança Italiana
evidenciando a característica cultural local da descendência europeia
e Invernada Artística valorizando a cultura gaúcha, ensino de violão,
guitarra, contrabaixo, bateria e flauta doce, interatividade com a terceira
idade. O projeto colabora com a qualidade de vida da Comunidade que
se sente valorizada através do desenvolvimento de atividades que
proporcionem o desenvolvimento criativo e racional da população.
Pessoas beneficiadas: 200
Valor investido: R$ 9.051,91

Entidade: CPM do Colégio Estadual Nova Roma
Projeto: Construção do conhecimento.
Descrição: Construção do conhecimento através de projetos, fazer
um estudo de campo na MOSTRATEC e MOSTRASEG, e fazer a
apresentação dos resultados à comunidade escolar, alcançando um
significativo número de alunos que serão responsáveis pela vivência
dessa experiência e em especial pela produção do conteúdo que será
propagado.
Pessoas beneficiadas: 280
Valor investido: R$ 5.000,00
Entidade: CPM do Colégio Estadual Nova Roma
Projeto: Cultura Gaúcha.
Descrição: A base do projeto está alicerçada no resgate da história
gaúcha, através de aulas de dança na Escola. A culminância se dará
através do resgate das danças e músicas, além de proporcionar a
inserção da música e dança junto ao meio escolar.
Pessoas beneficiadas: 280
Valor investido: R$ 5.000,00

Entidade: Banda Santa Cecilia
Projeto: Aprimoramento instrumental.
Descrição: A Banda Santa Cecília, é formada desde 1988, visa conservar
as músicas Italianas da região. O projeto visa comprar Instrumentos
Musicais utilizados para os ensaios e apresentações da Banda.
Pretendemos comprar uma Bateria.
Pessoas beneficiadas: 20
Valor investido: R$ 4.116,00
Entidade: CPM da Escola Municipal Educação Infantil Bortolo Bigarella
Projeto: Brincar e aprender na educação infantil.
Descrição: Compra de jogos e brinquedos pedagógicos, para o trabalho
com as crianças de 0 a 5 anos, visando a aprendizagem das mesmas e a
qualidade da Educação Infantil.
Pessoas beneficiadas: 86
Valor investido: R$ 3.570,50
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Entidade: CTG Campo Velho
Projeto: Invernada Artística Mirim.
Descrição: Adquirir a vestimenta adequada (de acordo com as normas do
MTG) para as apresentações e concursos que retratam além da cultura
gaúcha, a história dos primeiros imigrantes do município.
Pessoas beneficiadas: 24
Valor investido: R$ 4.403,64

Entidade: CPM da Escola Estadual Ensino Médio Prof. José Pansera
Projeto: A magia do natal.
Descrição: O Auto de Natal é um grande projeto cultural e artístico que
reúne música, teatro, dramatização e dança para recordar a Natividade
de Jesus e despertar, no coração das pessoas, o sentimento participativo
e de responsabilidade vivida pela comunidade escolar e local. Para o
sucesso da apresentação há a necessidade da compra e confecção de
vestes e adereços.
Pessoas beneficiadas: 800
Valor investido: R$ 2.700,00
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Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Emílio Meyer
Projeto: Brinquedoteca.
Descrição: Jogos e brinquedos pedagógicos. Livros de literatura infantil.
Possibilidade de aquisição de tablets para pesquisas e atividades
pedagógicas.
Pessoas beneficiadas: 60
Valor investido: R$ 2.700,00
Entidade: Sociedade Educativa e Cultural Coral Ricordo del Paese
Projeto: Grupo Teatral Urta Con La Pansa.
Descrição: Com este projeto, pretendemos melhorar as condições de
trabalho e assim proporcionar ao público espetáculos de arte e a cultura
das tradições italianas, serão compradas camisas, material para cenários
e acessórios em geral.
Pessoas beneficiadas: 20
Valor investido: R$ 2.250,00
Entidade: Grupo da terceira idade Mazzolin di Fiori
Projeto: Terceira idade de Pinto Bandeira.
Descrição: Aquisição de um aparelho de som para os encontros do grupo.
Pessoas beneficiadas: 64
Valor investido: R$ 1.000,00

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Pe. Vicente Rodrigues
Projeto: Vem pra cá...vem tocar!
Descrição: Com este projeto pretendemos promover a cultura na escola e
a integração cultura/educação e pagar o professor que ministra as aulas
da Banda da Escola.
Pessoas beneficiadas: 24
Valor investido: R$ 2.000,00

Entidade: APM da Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente
Projeto: Triciclos para nossas crianças.
Descrição: Proporcionar o desenvolvimento integral da criança, de forma
lúdica, oferecendo atividades com triciclos (motocas), para que assim
desenvolvam a coordenação motora ampla através do pedalar, equilíbrio
e noções de esquerda, direita que mais tarde será utilizada na escrita e
quando se tornarem motorista.
Pessoas beneficiadas: 61
Valor investido: R$ 2.235,00
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Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Projeto: Espaço: Educação, Lazer e Saúde
Descrição: Compra de aparelhos de ginástica para implantação de uma
academia ao ar livre na APAE para proporcionar educação, lazer e saúde
as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e seus familiares que
frequentam a Instituição. O projeto possibilita à prática de exercícios
físicos, como forma de inclusão social e mudança de hábitos, com o
intuito de promover educação para a saúde e qualidade de vida, tudo isso
com o acompanhamento do profissional de Educação Física, Fisioterapia
e Terapia Ocupacional.
Pessoas beneficiadas: 100
Valor investido: R$ 7.765,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruy Henrique
Nicoletti
Projeto: Literatura para educação financeira e upgrade de informática.
Descrição: Aquisição de 30 livros de educação financeira de autores
diversos; aquisição de um computador novo; aquisição de uma
impressora toner.
Pessoas beneficiadas: 310
Valor investido: R$ 3.400,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio
Pessini
Projeto: Mídias na educação – inclusão de visões globais.
Descrição: Aquisição e substituição de equipamentos do laboratório
de Informática para atender as demandas existentes. Nesse espaço
de aprendizagem temos o projeto do JEEP- Jovens Empreendedores
Primeiros Passos (Sebrae) que desenvolvem ações empreendedoras e
inovadoras para um futuro promissor. Também temos o Projeto Horta na
Escola, onde produzimos hortaliças para lanches e nosso almoço, bem
como o projeto Mãos na Massa ali iniciam seus experimentos na culinária
aprendendo e pesquisando sobre alimentação saudável.
Pessoas beneficiadas: 160
Valor investido: R$ 7.000,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José
Barea
Projeto: Tecnologia e Conhecimento.
Descrição: Compra de projetores portáteis para serem usados em sala de
aula, beneficiando professores, alunos e demais envolvidos na educação
da escola, possibilitando assim aulas mais dinâmicas, com informações
de diferentes fontes, buscando melhorar os índices de aproveitamento e
conhecimento.
Pessoas beneficiadas: 200
Valor investido: R$ 2.000,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Demétrio
Moreira da Luz
Projeto: Tecnomídias na escola: o ensino aprendizagem por meio das
tecnologias.
Descrição: Otimização do Laboratório de Informática com computadores
em bom funcionamento e aquisição de um transformador de energia
para a impressora tornando-se um ambiente adequado para a utilização
e inserção dos estudantes no mundo digital, ampliando as possibilidades
profissionais dos estudantes, pois a presença da tecnologia em uma
escola é sempre um item de incentivo e revisão de práticas pedagógicas,
o que torna a rotina escolar mais interessante e atraente.
Pessoas beneficiadas: 416
Valor investido: R$ 4.990,00
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Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Amor Perfeito
Projeto: Brinquedoteca: um espaço criativo.
Descrição: Aquisição de jogos e brinquedos para estimulação do
cognitivo e intelectual, despertando o senso de cooperação, respeito,
para estimulação do fazer artístico e criatividade, etc.… E também
aquisição de utensílios de limpeza, estimulando a cooperação e os
cuidados com o local compartilhado entre os colegas;
Pessoas beneficiadas: 130
Valor investido: R$ 2.454,05
Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Monteiro
Lobato
Projeto: Escola conectada.
Descrição: Temos uma sala com poucos computadores para uso dos
alunos. Alguns monitores antigos funcionam e necessitamos da CPU
para pesquisa e acesso à internet. Essa tecnologia irá auxiliar nossos 165
alunos no processo ensino-aprendizagem.
Pessoas beneficiadas: 165
Valor investido: R$ 2.500,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Mimo
Projeto: #Partiu brincar...de volta às origens...
Descrição: Compra de brinquedos novos. O presente projeto justifica-se
pela necessidade de resgatarmos o brincar, que na Educação Infantil é o
grande responsável pelo desenvolvimento integral da criança.
Pessoas beneficiadas: 150
Valor investido: R$ 5.000,00

Entidade: CPM e Amigos da Escola Municipal Conceição
Projeto: Mais esporte e recreação.
Descrição: Projeto Educacional, voltado para ampliar o acervo de
materiais esportivos e de lazer utilizados pelos alunos em suas práticas
educativas, aulas de Educação Física e momentos de recreação (bolas
de diversos tamanhos e texturas, arcos, bambolês, cordas, jogos, cones,
etc.)
Pessoas beneficiadas: 215
Valor investido: R$ 3.700,00
Entidade: CPM da Escola Municipal Cel. Pedro Alencastro Guimarães
Projeto: Biblioteca Escolar: restauração de um espaço de leitura na
escola.
Descrição: O projeto de revitalização e sensibilização da biblioteca
tem como eixo norteadores a melhoria do espaço físico e do acervo,
informatização do sistema e desenvolvimento de projetos de incentivo à
leitura. Aquisição de prateleiras de madeira, mesas e cadeiras, coleção de
livros, tapetes e almofadas.
Pessoas beneficiadas: 410
Valor investido: R$ 9.600,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Primeiro Grau Pe. Luiz Muller
Projeto: Guapitos da Vigia.
Descrição: Confecção de trajes para que as crianças possam fazer
apresentações com a vestimenta adequada cultivando assim a dança/
cultura gaúcha, para que as crianças possam desenvolver e aprimorar
suas possibilidades de movimentação; desenvolver a linguagem corporal
e a desinibição; pretendemos proporcionar a socialização bem como um
lazer saudável promovendo a autoestima.
Pessoas beneficiadas: 34
Valor investido: R$ 6.815,13

Entidade: CPM da Escola Estadual de Ensino Médio São Pedro
Projeto: Climatização nas salas de aula.
Descrição: Aquisição de aparelho de ar-condicionado pois as diferentes
temperaturas (altas no verão e baixas no inverno) afetam não só o
aprendizado dos alunos como a saúde dos mesmos e dos profissionais
da educação.
Pessoas beneficiadas: 150
Valor investido: R$ 1.676,87
Entidade: Centro Cultural e do Bem-Estar São Pedro da Serra
Projeto: Grupo Instrumental
Descrição: Compra de instrumentos musicais. O objetivo principal do
Projeto é estimular a prática da música instrumental e a expressão
musical, como caráter socializador da arte, para o desenvolvimento dos
múltiplos potenciais humanos, sociais e artísticos.
Pessoas beneficiadas: 50
Valor investido: R$ 3.000,00
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Entidade: CTG Encosta da Serra
Projeto: Investindo nas crianças e jovens, pensando no amanhã.
Descrição: AAquisição de equipamentos de audiovisual para possibilitar
a realização destas atividades com mais qualidade e interação com o
intuito de propagar outras figuras culturais do tradicionalismo gaúcho.
Objetiva-se com esta atividade contribuir na formação de cidadãos mais
cultos, humanos, solidários, cooperativos e voluntários.
Pessoas beneficiadas: 250
Valor investido: R$ 3.045,00
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Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mathias R. Da
Fonseca
Projeto: Tecnologia aliada a educação.
Descrição: Aquisição de um notebook para auxiliar os professores nas
suas atividades diárias, seja no planejamento de atividades, ou até
mesmo para levar alguma informação aos alunos, com algum vídeo
diferente, músicas, pesquisas, tornando a aula ainda mais atrativa.
Pessoas beneficiadas: 60
Valor investido: R$ 1.999,00

Entidade: CPM do Colégio Estadual Tupandi
Projeto: Um lugar na mesa.
Descrição: Disponibilizar um espaço adequado (refeitório) para preparar
e servir a merenda escolar à nossa comunidade escolar.
Pessoas beneficiadas: 140
Valor investido: R$ 10.000,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco
Projeto: Revitalizar para dar vida.
Descrição: Pensou se que o ambiente escolar está um pouco apagado
em termos de cores, de vida. Então, além do que os alunos irão trazer
de plantas, queremos também colocar bancos no pátio, fazer pinturas
nas paredes, colocar floreiras, placas com mensagens positivas, dar um
encantamento no ambiente para que todos se sintam bem e se sintam
parte da comunidade escolar.
Pessoas beneficiadas: 600
Valor investido: R$5.000,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador
Alberto Pasqualini
Projeto: Semear para o bem - Educacional.
Descrição: Comprar lixeiras para separar os resíduos orgânico e
reciclável em todos os ambientes escolares. Pretendemos fazer com
que os alunos, baseados nesta reflexão, possam partir para a ação:
separando o lixo da escola, buscando a melhor forma de descartá-lo e
disseminando estes conhecimentos para suas casas e comunidade. E
também aquisição de brinquedos diversos para as crianças.
Pessoas beneficiadas: 300
Valor investido: R$ 2.900,00
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Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador
Alberto Pasqualini
Projeto: Semear para o bem - Cultural.
Descrição: Aquisição de figurinos próprios para o VII Especial de
Natal. Salientamos que esses figurinos poderão ser utilizados em
vários eventos culturais promovidos pela escola. E aquisição de livros
literários para a biblioteca pois o acervo da biblioteca necessita de
renovação. A leitura expande a aprendizagem e enriquece amplamente o
conhecimento.
Pessoas beneficiadas: 882
Valor investido: R$ 3.030,00

Entidade: CECOVEA (Centro Comunitário Veranense de Educação e
Assistência)
Projeto: Sarau artístico e literário.
Descrição: Aquisição de figurinos para a realização do Espetáculo
“Benévola” que será apresentado para a comunidade. Os benefícios
gerados são: Realização de um espetáculo que alie cultura à ação
social; conscientização do ato solidário; valorização dos talentos;
conscientização do público e interesse pela solidariedade; motivação dos
alunos do Regina Coeli e demais escolas a participarem de ações que
visem o bem comum; incentivo a atitudes de cunho social.
Pessoas beneficiadas: 200
Valor investido: R$ 3.030,00

Entidade: Associação Grupo Escoteiro São Luiz Gonzaga
Projeto: Acampamento escoteiros.
Descrição: Aquisição de barracas com a finalidade quando todo o ramo
escoteiro, tiver atividades de acampamento, servir de abrigo para as
crianças, adolescentes e chefes escoteiros.
Pessoas beneficiadas: 100
Valor investido: R$ 2.970,00

Entidade: Associação Veranense de Assistência em Saúde - HCSPL
Projeto: Serviço de Terapia Antineoplásica.
Descrição: Capacitação técnica voltada ao aprimoramento da atenção
ao paciente em tratamento de câncer, levar à equipe envolvida os
conceitos atuais sobre câncer e suas causas, a capacitação será da
equipe multidisciplinar que atuará no Serviço de Terapia AntineoplásicaQuimioterapia, que está sendo instalada junto ao Centro Clinico do
Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi.
Pessoas beneficiadas: 15
Valor investido: R$ 4.564,45

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmão
Jeronimo
Projeto: Broto de Esperança e Alegria.
Descrição: Otimização de espaço para lazer e convivência dos alunos
com a cobertura de uma área externa de 200m² com grama sintética
para que possamos oferecer um local adequado para a prática de
atividades lúdicas e prazerosas.
Pessoas beneficiadas: 500
Valor investido: R$ 3.180,00
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Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Laura
Projeto: Pedalando na Escola!
Descrição: Oportunizar às crianças atividades de motricidade ampla,
importantes para seu desenvolvimento motor e oferecer opções
de brinquedos de rodas para serem utilizados no espaço da escola.
Trabalhar regras de trânsito para construir noções de respeito aos
espaços compartilhados. Desenvolver o espírito de coletividade, visto que
parte dos materiais será necessário compartilhar o uso, esperando a sua
vez de andar.
Pessoas beneficiadas: 126
Valor investido: R$ 5.530,00
Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Anita Dall’Agnol
Amantino
Projeto: O Brincar que encanta: vivências lúdicas em espaços educativos.
Descrição: Pretende-se montar espaços destinados a vivências livres,
os quais beneficiarão as crianças da escola, nas faixas etárias de 4
meses a 5 anos. A intenção é desenvolver a autonomia, a imaginação, a
estimulação das crianças, com o intuito de tornar a aprendizagem mais
lúdica e prazerosa nessa etapa da infância.
Pessoas beneficiadas: 210
Valor investido: R$ 4.530,00
Entidade: Academia Veranense de Assistência em Educação e Cultura AVAEC
Projeto: Empreendedorismo social.
Descrição: O propósito desse projeto realizado com alunos do 2° do
Ensino Médio é incentivá-los a entenderem as demandas da sociedade,
assumindo uma postura empreendedora, exigindo tomada de decisão,
planejamento, iniciativa, cálculo de custos, trabalho em equipe, dentre
outras habilidades. Este ano possui foco no Idosos. Ações como essas,
visam incentivar práticas sociais e formar cidadãos mais ativos, com
boas propostas de criação e capazes de transformar suas ideias em
objetos úteis para outras pessoas.
Pessoas beneficiadas: 3.493
Valor investido: R$ 6.246,15

Entidade: CPM da Escola Estadual Dosolina Boff
Projeto: Ampliando Horizontes.
Descrição: Criação de salas temáticas com profissionais convidados,
de preferência ex-alunos. Cada uma apresentará uma profissão por
meio de exposições, mini palestras e atrações interativas, explicando
as profissões e o que cada uma delas representa no mercado. Curso de
oratória para aprimorar a expressão oral e corporal e Seminário sobre o
contexto atual: promover o debate entre profissionais de diferentes áreas
sobre o contexto político, social e econômico.
Pessoas beneficiadas: 82
Valor investido: R$ 2.428,21

Entidade: CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Doze de Maio
Projeto: Cidadania Todo Dia.
Descrição: O Projeto Cidadania Todo Dia destina-se a desenvolver os
valores, a integração, participação efetiva e colaborativa dos pais, alunos
e profissionais da escola. Com o objetivo de proporcionar uma integração
mais dinâmica entre família e escola.
Pessoas beneficiadas: 1.000
Valor investido: R$ 2.500,00

Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Nostri Bambini
Projeto: Estimulação precoce para crianças de berçário.
Descrição: Comprar materiais (objetos, jogos, brinquedos) necessários
para a realização da estimulação precoce nos bebês, oferecendo
atividades adequadas que favoreçam sua autoestima, iniciativa e
aprendizagem.
Pessoas beneficiadas: 25
Valor investido: R$ 5.000,00

Entidade: AMMA - Agentes Multiplicadores do Meio Ambiente
Projeto: Escola Consciente - Promovendo a Sustentabilidade através da
Educação Ambiental.
Descrição: Precisamos de equipamentos como notebook, projetor, tela
de projeção para facilitar e expandir mais nossas capacitações. Adquirir
aventais para usar nos eventos voltadas a campanha, como mutirões,
eventos, etc. Além do resíduo seletivo, incentivamos e propagamos
o recolhimento adequado de resíduos perigosos, orientamos sobre a
logística reversa e apoiamos outras campanhas que retiram materiais
que podem ser reaproveitados da coleta convencional.
Pessoas beneficiadas: 2.500
Valor investido: R$ 5.531,18
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