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Projeto



Projeto Conhecer para Transformar

SOBRE A INSTITUIÇÃO

A Associação Renovar Saúde Criança foi fundada em outubro de 1998, 
pela Sr.ª. Sônia Young Monteiro Teixeira, com propósito de 
dar assistência a famílias de crianças em risco social, 
logo após a alta de hospitais públicos ou encaminhadas 
por unidades de atendimentos da rede pública
do município de Petrópolis/RJ.

Durante os vinte e dois anos de atuação, o RENOVAR
reformulou os serviços prestados, aperfeiçoando-se 
estrutural e profissionalmente, aumentando a capacidade 
de atendimento e garantindo excelência nas ações 
desenvolvidas, no sentido de aumentar o impacto social.



DESCRIÇÃO DA REALIDADE EM QUE O PROJETO SE INSERE

O RENOVAR está inserido no território que abrange o Bairro da Glória, comunidade do município que 
possui alto índice de drogas lícitas e ilícitas, presença de situações de violência, grande número 
populacional. 
Observa-se que a grande demanda da localidade não é atendida, devido às diversas dificuldades que 
a população se encontra, possuindo carência nas ações voltadas para amenizar o contexto social. 

Diante da grande demanda da 
comunidade em nosso entorno, nossos 
projetos têm como compromisso o 
desenvolvimento das capacidades dos 
participantes, permitindo intervenções 
em cada realidade para transformá-las 
positivamente. 



OBJETIVO GERAL

Complementar o processo educacional de até 40 
alunos da Rede Pública de Ensino do município 
de Petrópolis, no período do contraturno escolar, 
visando atender crianças, adolescentes e seus 
familiares em situação de vulnerabilidade social, 
através da promoção de oficinas socioeducativas 
e desenvolvendo diversas ações que contribuam 
significativamente para a transformação social.

DURAÇÃO INICIAL - 06 meses

OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS 

• Estudo dirigido e apoio escolar;

• Música; 

• Teatro; 

• Dança; 

• Conteúdo de Mídia Digital; 

• Sustentabilidade Socioambiental. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

• Rodas de leitura;

• Exposição de filmes; 

• Jogos; 

• Passeios externos; 

• Acompanhamento psicopedagógico. 



METODOLOGIA

O projeto será executado através da promoção de oficinas socioeducativas ministradas por 
educadores sociais capacitados, que abordarão diversas temáticas de relevância e atuais, 
em sua área de atuação. 

Os pilares educação e cultura baseiam as práticas, oportunizadas em um ambiente 
favorável de convivência, acolhimento e reflexão.

Nas oficinas, as atividades de expressão 
oral, escrita, artística e cultural 
garantem aos participantes acesso ao 
conhecimento de maneira motivadora, 
criativa e socializadora. 

Através da oferta de um espaço de 
aprendizado, diálogo, reflexão e troca 
de experiências, acredita-se na 
melhoria das condições de vida dos 
envolvidos.



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MENSAL

• Oficinas socioeducativas e atividades complementares;
• Reunião entre a equipe; 
• Construção e revisão do Plano Pedagógico; 
• Atendimentos técnicos (Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo, 
Psicopedagogo).

BIMESTRAL

• Reunião com os responsáveis.

TRIMESTRAL

• Avaliação do desempenho no projeto 
e avaliação do desempenho escolar.

FINAL DO PROJETO

• Mostra cultural.



ARTICULAÇÃO COM AS ESCOLAS E COM OS RESPONSÁVEIS

Através de contato direto e contínuo com as escolas;

Reuniões com os responsáveis.

ATENDIMENTOS TÉCNICOS 

• Assistente Social; 

• Nutricionista;  

• Psicólogo; 

• Psicopedagogo.



RESULTADOS ESPERADOS

 Melhorar o desempenho escolar, reduzindo 
possíveis dificuldades relacionadas ao processo de 

aprendizagem, além de contribuir para a diminuição 
da evasão escolar;

 Estimular o desenvolvimento de potencialidades, 
habilidades e talentos, bem como oportunizar um 

ambiente de convivência, educativo e lúdico;

 Despertar o público alvo para que sejam mais 
conscientes, críticos e criativos diante das questões 

atuais;

 Identificar e oferecer assistência diante das 
necessidades pontuais e dificuldades observadas nos 

diversos campos da vida das crianças, adolescentes 
e familiares.



MANHÃ

Entrada 9h

9h30 às 10h30

10h30 às 11h30

TARDE

Entrada 13h

13h30 às 14h30

14h30 às 15h30

HORÁRIOS DOS TURNOS



MODELO DE GRADE DAS MANHÃS 



MODELO DE GRADE DAS TARDES



CONTRAPARTIDAS

• Veiculação da marca patrocinadora nos produtos resultantes da Oficina de 
Sustentabilidade Socioambiental.

• Divulgação da logomarca do patrocinador no uniforme de todos os participantes.

• Reconhecimento público do patrocínio em todas as oportunidades de mídia. 

• Veiculação • Veiculação da marca patrocinadora nas 

peças de comunicação impressas e online.

• Comunicação visual da marca patrocinadora 
nos locais de execução do projeto. 

• Divulgação do patrocínio no site e nas redes 
sociais da instituição.

• Distribuição de panfletos sobre a 

importância da coleta seletiva e da 
separação correta do lixo com a marca 
patrocinadora. Os panfletos também serão 
distribuídos junto com o programa nas duas 

Mostras Culturais.

• Divulgação das Mostras Culturais  nas
mídias locais, site e redes sociais da 

instituição.





“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do 
voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu 
dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são 
pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar 
o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. 
O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 
(Rubem Alves, 2001, Crônica Gaiola e asas).

Nossa proposta é dar asas a estes jovens, ser uma fonte encorajadora para 
que possam de forma criativa e individual transformar seus caminhos, 
tornando-se sujeitos autônomos frente suas vidas. 



Estr. União Indústria, 2318 - Correas - Petrópolis - RJ  


