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1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

 

1.1. História: A Ação Moradia é uma entidade filantrópica que iniciou suas atividades em 1993, 

através da Pastoral da Moradia da Comunidade da Catedral de Santa Terezinha, com a liderança de sua 

fundadora Eliana Maria Carrijo Setti, ao constatar as condições de vida dos moradores de alguns 

bairros da cidade de Uberlândia – MG. Com o objetivo de fazer algo para reverter essa situação, a 

Pastoral da Moradia se tornou entidade, e é hoje constituída por usuários e colaboradores contratados, 

buscando prestar serviços gratuitos de forma permanente, sem qualquer discriminação. 

1.2. Missão: Promover à melhoria da qualidade de vida de famílias em situação de risco social por 

meio da construção de moradias com tijolos ecológicos, empreendimentos comunitários solidários, 

segurança alimentar e cidadania responsável. 

1.3. Visão: Ser uma organização conhecida e reconhecida no âmbito nacional e internacional por 

contribuir na transformação socioeconômica de famílias em vulnerabilidade. 

1.4. Valores: Amor pelo faz, transparência, Idoneidade, Persistência, Valorização da vida. 

 

2. CARACTERISTICA DA INSTITUIÇÃO 

2.1. Nome: Ação Moradia 

2.2. CNPJ: 04.172.671/0002-71 

2.3. Endereço: Avenida Solidariedade, S/N, Lote AIJ2 CXPST 6558 

2.4. Telefone: (34) 3226-6558 

2.5. Nome da presidente: Sergio Dalláglio Barros 

2.6. Nome do coordenador: Franciele Ferreira Gregório 

2.7. Endereço eletrônico: acaomoradia@acaomoradia.org.br / www.acaomoradia.org.br 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

 

3.1. Finalidades Estatutárias: Associação de interesse público, com personalidade jurídica de Direito 

Privado, sem fins lucrativos e de caráter beneficente, assistencial, educativo, ambiental e cultural. 

3.2. Origem dos recursos: Recursos Públicos, Projetos da Entidade, Doações, Receitas Eventuais e 

Receita Financeira. 

3.3. Infraestrutura: 1.500 m2 construído em terreno de 5.000 m2, tendo a seguinte divisão:  

mailto:acaomoradia@acaomoradia.org.br
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Ambientes Quantidades 

Salas com capacidade máxima de 5 pessoas 01 

Salas com capacidade de 6 a 14 pessoas 02 

Salas com capacidade de 15 a 29 pessoas 06 

Salas com capacidade de 30 ou mais pessoas 07 

Salas exclusivas de Coordenação, equipe técnica ou administração  07 

Banheiros 13 

Recepção 01 

Cozinha ou copa 02 

Refeitório 01 

Almoxarifado ou similar 06 

Quadra esportiva 01 

 

3.4. Objetivo: Dar atendimento de Proteção Social Básica nos termos do Plano Nacional de 

Assistência Social. 

3.5. Abrangência Territorial: Uberlândia 

 

4. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES/ SERVIÇOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 

ANO (PROMOÇÃO A INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO): 

 

4.1. ATIVIDADE 1: "EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS SOLIDÁRIOS". 

DESCRIÇÃO: PROJETOS DE GERAÇÃO DE RENDA, EMPREGABILIDADE E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA. Os projetos voltados para a qualificação profissional e geração de renda visa à melhoria 

das condições socioeconômicas das famílias atendidas pela Ação Moradia.  

Público Alvo: Mulheres chefes de família 

Capacidade de atendimento: 40 pessoas 

Recursos financeiros: 100 mil 

Recursos humanos envolvidos: 05 
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Abrangência Territorial: Uberlândia 

Plano de Ação Empreendimentos: Promover a inclusão sócio-produtiva, o desenvolvimento sócio-

econômico (geração de renda) e ambiental de famílias em condições de vulnerabilidade e risco social, 

através da qualificação profissional, por meio dos ECOs-ESCOLA (Empreendimentos Comunitários 

Escola) de: Bordados em pedraria, Estética e Beleza, Artesanato e Idioma. O apoio técnico e financeiro 

a empreendimentos solidários produtivos e a formação de capital social ativo para incidir em políticas 

públicas de longo prazo. Para concretizar a Ação Moradia realizará ações de capacitação e qualificação 

profissional e assistência técnica para implementar e fomentar os Empreendimentos Comunitários 

Solidários dentro da perspectiva da Economia Solidária.  

BORDADOS EM PEDRARIA 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES 

PROPOSTAS 

INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

1. Promover o Curso 

de qualificação 

profissional em 

bordado em 

pedraria, 

customização de 

roupas e 

empreendedorism

o comunitário para 

65 mulheres da 

região. 

 Divulgação do 

curso em carro 

de som e 

panfletagem.  

 Inscrição  

 Compra de 

materiais de 

consumo  

 Confecção de 

material 

pedagógico 

Inscrição de 65 alunas 

no curso de bordado. 

Lista de presença e fotos 

2. Apoiar o 

desenvolvimento dos 

filhos com atividades 

lúdicas no  

contraturno escolar e 

segurança alimentar. 

 Divulgação dos 

programas para 

os inscritos no 

curso. 

Quantidade de inscritos 

no projeto 

Lista de presença  

3. Implementar o 

Microempreendedor 

Individual – MEI para 

70% da facção. 

 Criação do MEI  

 Assessoria 

Técnica 

50% das bordadeiras 

com MEI  

Alvará de funcionamento, 

CNPJ do empreendimento 
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 Assessoria 

Administrativa 

 Palestras de 

formação 

empreendedora 

e 

aprimoramento. 

ESTÉTICA E BELEZA 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES 

PROPOSTAS 

INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

1. Implementar 

instrumentais 

de pesquisa de 

avaliação do 

curso e do 

instrutor 

 Elaborar 

instrumental de 

pesquisa; 

 Aplicar 

instrumental. 

Quantidade de pesquisa 

realizada. 

Relatório do diagnóstico 

da pesquisa. 

2. Criar uma rede 

de apoio a 5 

empreendimen

tos que 

realizaram sua 

capacitação na 

Instituição.  

 Montar um 

planejamento 

com as 

atividades/form

ações da 

assessoria. 

Número de termos 

assinados. 

Listas de presença, termos 

assinados e registro 

fotográfico. 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES 

PROPOSTAS 

INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

1. Prover um 

ambiente de 

trabalho com 

melhor 

estrutura e 

equipagem 

 Aumentar em 

30% a 

capacidade 

produtiva dos 

empreendiment

os incubados 

Quantidade de produtos 

produzidos 

Planilha de produção 

2. Oferecer 

assessoria 

técnica para 5 

a 10 

 Ampliação das 

vendas em pelo 

menos 30% 

Número de clientes; 

Fluxo de caixa dos 

empreendimentos 

Lista de clientes, planilha 

do fluxo de caixa e 

relatórios 
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microempreen

dedoras 

 Consolidação 

do aprendizado 

em gestão 

financeira e 

consultoria de 

vendas 

Relatórios 

3. Consolidar um 

ciclo de 

incubação e 

acompanhame

nto de 

empreendimen

tos com 

duração de até 

2 anos 

 Mais 

empreendedoras 

da comunidade 

com 

oportunidades 

de crescimento 

Registros das 

empreendedoras 

incubadas na Ação 

Moradia  

Planilha com dados das 

empreendedoras 

 

 ATIVIDADE 4.2: “QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL”. 

DESCRIÇÃO: O Projeto “Qualificação Profissional” atua na qualificação de pessoas que buscam a 

formação para o mercado de trabalho ou abertura do seu próprio negócio. 

Público Alvo: O público-alvo atingido pelo Projeto de Qualificação Profissional é a população em 

vulnerabilidade social, em especial mães de família solteiras que buscam uma capacitação para 

inserção no mercado de trabalho, promovendo o empoderamento das mesmas. 

Capacidade de atendimento: 300 pessoas 

Recursos financeiros: R$ 359.601,32 

Recursos humanos envolvidos: 12 pessoas 

Abrangência Territorial: Uberlândia 

Plano de Ação: Empoderar a comunidade por meio da capacitação profissional, com vistas a geração 

de emprego e renda. 

ESTETICA E BELEZA: MANICURE E PEDICURE 

RESULTADO AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 
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ESPERADO VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional de 

manicure e pedicure. 

Realizar curso de qualificação 

profissional de manicure e pedicure 

nas terças e quintas-feiras das 13hs as 

17hs. 

Quantidade de 

alunos formados. 

Certificado 

ESTETICA E BELEZA: CABELEREIRO BÁSICO 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional de 

cabeleireiro básico.  

Realizar curso de qualificação 

profissional de cabeleireiro básico 

nas segundas e terças-feira das 08 hs 

as 12 hs. 

Quantidade de 

alunos formados 

Certificado 

ESTETICA E BELEZA: CABELEREIRO INTERMEDIÁRIO 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional de 

cabeleireiro 

intermediário.  

Realizar curso de qualificação 

profissional de cabeleireiro 

intermediário nas segundas e terças 

feira das 13 hs as 17 hs. 

Quantidade de 

alunos formados 

Certificado 

ESTETICA E BELEZA: CABELEREIRO AVANÇADO 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional de 

cabeleireiro avançado.  

Realizar curso de qualificação 

profissional de cabeleireiro avançado 

nas segundas e terças feira das 13 hs 

as 17 hs. 

Quantidade de 

alunos formados 

Certificado 

ESTETICA E BELEZA: DESIGN DE SOBRANCELHA 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

Realizar curso de qualificação 

profissional de design de sobrancelha  

Quantidade de 

alunos formados. 

Certificado 
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curso de qualificação 

profissional de design 

de sobrancelha. 

nas quartas feira das 08 hs as 12 hs e 

das 13 hs as 17 hs. 

ESTETICA E BELEZA: DEPILAÇÃO 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional de 

depilação. 

Realizar curso de qualificação 

profissional de depilação nas sextas-

feira das 08 hs as 12 hs.  

Quantidade de 

alunos formados 

Certificado 

ESTETICA E BELEZA: BARBEARIA 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional de 

barbearia. 

Realizar curso de qualificação 

profissional de barbearia nas quintas-

feira das 08 hs as 12 hs.  

Quantidade de 

alunos formados 

Certificado 

ESTETICA E BELEZA: MASSAGEM CORPORAL E DRENAGEM LINFÁTICA 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional em 

massagem corporal e 

drenagem linfática. 

Realizar curso de qualificação 

profissional em massagem corporal e 

drenagem linfática nas sextas-feira 

das 13 hs as 17 hs.  

Quantidade de 

alunos formados 

Certificado 

AULA DE VIOLÃO 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional na aula de 

violão 

Realizar curso de qualificação 

profissional em violão nas segundas-

feira e quartas-feira das 16:30 hs as 

18 hs. 

Quantidade de 

alunos formados 

Certificado 
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ARTESANATO: BORDADOS EM PEDRARIA E CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional de 

bordados em pedrarias 

e customização de 

roupas. 

Realizar curso de qualificação 

profissional de bordados em 

pedrarias e customização de roupas 

nas segundas e terças-feiras das 13 hs 

as 17 hs. 

Quantidade de 

alunos formados 

Certificado 

ARTESANATO: BONECAS DE PANO E BICHOS ARTICULADOS 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional de 

artesanato 

Realizar curso de qualificação 

profissional de artesanato nas terças-

feira e quintas-feira das 08 hs as 12 

hs. 

Quantidade de 

alunos formados 

Lista de presença 

ARTESANATO: PINTURA EM TECIDO 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional de pintura 

em tecido. 

Realizar curso de qualificação 

profissional de pintura em tecido nas 

sextas-feira das 13 hs as 17 hs. 

Quantidade de 

alunos formados 

Lista de presença 

IDIOMA: INGLÊS 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 70% dos 

alunos que iniciaram o 

curso de qualificação 

profissional em inglês. 

Realizar curso de qualificação 

profissional de inglês nas terças e 

quintas - feira das 16 hs as 17:30 hs. 

Quantidade de 

alunos formados 

Certificado 

INFORMATICA BÁSICA 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 
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Capacitar 75% dos 

alunos em digitar 

textos e documentos 

com suas devidas 

formatações. 

Apresentação do programa writer; 

Funções de cada comando; 

Formatação de documentos; 

Tabela; 
Atividade avaliativa; 

Quantidade de 

alunos capacitados 

Avaliação, lista de 

presença, fotos e 

certificados 

Capacitar 75% dos 

alunos em  desenvolver 

tabelas com funções e 

resultados precisos. 

Apresentação do programa calc; 

Funções de cada comando; 

Desenvolvimento de planilhas e 

formatação; 

Realização de cálculos; 
Atividade avaliativa. 

Quantidade de 

alunos capacitados 

Avaliação, lista de 

presença, fotos e 

certificados 

Capacitar 75% dos 

alunos em apresentar 

slides como ferramenta 

de trabalho 

Apresentação do programa 

impress; 

Funções de cada comando; 

Desenvolvimento de slides; 

Digitação de textos, inserindo 

imagens e formatação; 
Atividade avaliativa. 

Quantidade de 

alunos capacitados 

Avaliação, lista de 

presença, fotos e 

certificados 

Capacitar 75% dos 

alunos em realizar 

pesquisas, participar de 

redes sociais e adquirir 

contas de e-mail. 

Apresentação de internet; 

Navegação, pesquisas e abertura 

de contas de e-mail; 

Atividade avaliativa. 

Quantidade de 

alunos capacitados 

Avaliação, lista de 

presença, fotos e 

certificados 

Capacitar 75% dos 

alunos em digitar de 

forma correta. 

Apresentação do programa 

klávaro; 

Desenvolvimento da digitação. 

Atividade avaliativa. 

Quantidade de 

alunos capacitados 

Avaliação, lista de 

presença, fotos e 

certificados 

AULA DE ZUMBA 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Proporcionar melhor 

qualidade de vida e 

saúde para pessoas da 

comunidade 

Ofertar aulas de zumba para 

pessoas da comunidade que 

estejam em situação de 

vulnerabilidade social 

Quantidade de 

alunos se sentindo 

melhor fisicamente 

com as aulas 

Pesquisa e 

depoimentos 

MINI CURSOS COMPLEMENTARES 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Capacitar pelo menos 

50% dos alunos que 

participarem dos mini 

Ofertar mini cursos 

complementares aos cursos de 

qualificação profissional 

Quantidade de 

alunos capacitados 

Avaliação, lista de 

presença, fotos e 
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cursos 

complementares. 

abordando os seguintes 

conteúdos: Empreendedorismo; 

Como abrir seu próprio negócio; 

Como captar e manter seu cliente; 

Como precificar seu produto ou 

serviço; Atendimento ao cliente; 

Relacionamento Interpessoal; e 

Esterilização de materiais (este 

será específico para os 

participantes dos cursos de 

manicure, pedicure, cabeleireiro e 

barbearia). 

certificados 

 

ATIVIDADE 4.3: "SEGURANÇA ALIMENTAR" 

DESCRIÇÃO: O “Projeto Segurança Alimentar” é constituído por voluntários que prestam serviço à 

Ação Moradia com carga horária de 12h semanais e recebem benefícios. Como benefícios oferecidos 

pela ONG há uma cesta básica para aqueles que cumprirem as 12h semanais, mais benefícios para 

aqueles que, além de cumprirem as 12h semanais, participarem das capacitações e reuniões realizadas 

pela Ação Moradia. 

O intuito do projeto é, além de receber apoio da comunidade, oferecer à mesma o direito básico 

à alimentação. Sem impedir a sua autonomia de exercer outras atividades e de se inserir no mercado de 

trabalho.  

 A cesta básica é composta por: 10kg de arroz tipo 1, 2 litros de óleo, 2kg de feijão, 4kg de açúcar, 

fubá, 1kg de macarrão, 1 lata de extrato. Os benefícios são: hora ação no valor de 100 HA para aqueles 

que frequentarem acima de 70% das atividades realizadas. Dessa forma, o voluntário que queira 

contribuir na ONG pode escolher qual atividade mais se encaixa em seu perfil, sendo: limpeza, auxiliar 

de crochê, auxiliar de bordado, auxiliar de cozinha e auxiliar na monitoria das crianças. 

 As atividades de formação compreendem as atividades de qualificação para melhor inserção dos 

envolvidos na sociedade. Este programa visa o desenvolvimento global dos envolvidos em temas como 

cidadania, conhecimentos gerais e cultura. 

Público Alvo: O público alvo é a população que se encontra em risco social. Em especial mães de 

família que buscam uma forma de complementar a renda familiar. 

Capacidade de atendimento: 40 voluntários 
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Recursos financeiros: 5 mil 

Recursos humanos envolvidos: 04 pessoas 

Abrangência Territorial: Uberlândia 

Plano de Ação Empreendimentos: Mobilizar a comunidade a prestar serviços comunitários em forma 

de apoio à instituição. 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Reestruturar/modifica

r em 30% o programa 

Realizar planejamento 

estratégico com equipe 

do setor de gestão de 

projetos. 

Quantidade de 

mudanças. 

Planejamento estratégico 

Localizar um projeto 

que financie o 

programa 

Localizar empresas ou 

parcerias que possuem 

interesse em apoiar o 

projeto. 

Quantidade de 

financiadores. 

Extrato bancário 

Inserir 40% a mais de 

participantes do 

programa de 

segurança  alimentar 

Realizar campanha 

mobilizadora  

Quantidade de pessoas 

inseridas. 

Lista de presença 

Realizar ao menos 1 

formação por mês 

para as participantes 

do programa 

Realizar levantamento 

de demandas de 

formações e localizar 

voluntários para 

desenvolvimento do 

tema 

Quantidade de 

formações realizadas. 

Listas de presença 

Realizar uma visita 

externa a parques 

Organizar um dia no 

parque 

Quantidade de visitas 

realizadas. 

Fotos e lista de presença 

 

ATIVIDADE 4.4: "CRIANÇA FELIZ". 

DESCRIÇÃO: Oferecer apoio as mães participantes dos projetos de Empreendimento Econômicos 

Solidários, Segurança Alimentar e Qualificação Profissional por meio do acolhimento de seus filhos de 
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0 a 6 anos. O projeto teve o seu início a partir do ano de 2008 em que mudamos o foco de atendimento 

familiar para mães chefes de família, que não tinham possibilidade de deixar seus filhos pequenos com 

outras pessoas e nem em creches por não possuírem vagas. O acolhimento só é realizado caso a mães 

estejam em alguma atividade dentro da Instituição nos horários de atividades, não podendo deixá-los 

em forma de creche. Promovemos situações com as crianças que promovam a responsabilidade das 

mesmas, como guardar os brinquedos antes de sair da sala e os cuidados com os mesmos para que 

possam brincar novamente, responsabilidade de cuidado com os próprios objetos pessoais como 

casacos, sapatos e mochilas; higienização, como lavar as mãos antes das refeições ou sempre que 

voltarem do parquinho, além da socialização da turma, devido as diferenças de idades das crianças que 

fazem parte do projeto. 

Público Alvo: Crianças de 0 a 6 anos 

Capacidade de atendimento: 40 crianças 

Recursos financeiros: 4 mil 

Recursos humanos envolvidos: 5 pessoas 

Abrangência Territorial: Uberlândia 

Plano de Ação Empreendimentos: Projeto Criança Feliz tem como objetivo combater a “violência 

doméstica”, através da educação de pais e filhos, promovendo uma convivência comunitária que 

assegure o desenvolvimento nutricional, recreativo e educativo. Assegurando assim a qualidade de vida 

das crianças de 0 a 6 anos e de sua família através da capacitação profissional e conscientização. 

Apoiando as mães que não podem sair para trabalhar por não ter com quem deixar os seus filhos. 

CRIANÇA FELIZ 

RESULTADO 

ESPERADO 

AÇÕES PROPOSTAS INDICADORES MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

Socialização dos 75% 

das crianças inscritas 

no projeto. 

Contação de histórias; 

Brincadeiras de roda; 

Rodas de conversa; 

Brincadeiras no parquinho e no 

quiosque; 

Cantar e dançar músicas; 
Momentos especiais de diversão com 

pula-pula e gangorras. 

Crianças maiores 

de 1 ano de idade 

inscritas no projeto 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 

lista de presença, fotos 
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Desenvolvimento do 

cognitivo de 100% das 

crianças inscritas no 

projeto (o resultado 

varia de acordo com a 

idade mas todos 

desenvolvem) 

Atividades em folha; 

Vídeos educativos; 

Contação de histórias; 

Jogos educativos; 

Brinquedos pedagógicos; 
Materiais pedagógicos. 

Crianças a partir 

dos 6 meses de 

idade inscritas no 

projeto 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 

lista de presença, fotos 

Desenvolvimento das  

habilidades motoras dos 

50% das crianças 

inscritas no projeto. 

Pintura de desenhos; 

Atividades com tintas; 

Fazer bolinhas; 

Colagem; 

Atividades práticas como jogar 

bolas com as mãos e pés; 

Brinquedos tipo playground; 
Brinquedos pedagógicos. 

Crianças maiores 

de 3 anos de idade 

inscritas no projeto 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 

lista de presença, fotos 

Desenvolver os cinco 

sentidos (tato, audição, 

visão, olfato, paladar) 

dos 50% das crianças 

inscritas no projeto. 

Assistir a um filme infantil; 

Cantar e dançar músicas infantis; 

Brincadeiras de roda; 

Lanche da manhã e da tarde; 

Pinturas com tintas; 
Brincadeiras no parquinho e no 

quiosque. 

Crianças maiores 

de 3 anos de idade 

inscritas no projeto 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 

lista de presença, fotos 

Desenvolver orientações 

espaciais (cima, baixo, 

lados, frente, atrás) dos 

40% das crianças 

inscritas no projeto. 

Jogar bola; 

Dançar músicas relacionadas; 

Brincadeiras; 

Brincar no parquinho e no 

quiosque; 
Atividades com folhas. 

Crianças maiores 

de 3 anos de idade 

inscritas no projeto 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 

lista de presença, fotos 

Identificação das partes 

do corpo por pelo 

menos 40% das crianças 

inscritas no projeto. 

Músicas relacionadas; 

Brincadeiras relacionadas; 

Atividades em folha; 

Vídeos educativos. 
 

Crianças maiores 

de 1 anos de idade 

inscritas no projeto 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 

lista de presença, fotos 

Conhecimento das 

cores, números e letras 

por 40% das crianças 

inscritas no projeto. 

Atividades em folha; 

Vídeos educativos; 

Materiais confeccionados; 

Brincadeiras; 

Jogos pedagógicos; 

Músicas infantis; 
Materiais pedagógicos. 

Crianças maiores 

de 2 anos de idade 

inscritas no projeto 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 

lista de presença, fotos 

Entendimento dos  50% 

das crianças inscritas no 

projeto sobre a 

Roda de conversa sobre: lavar as 

mãos antes de comer, beber água, 

ir ao banheiro, lavar os pés, 

Crianças maiores 

de 2 anos de idade 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 
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importância da 

higienização corporal. 

escovar os dentes, tomar banho, 

comer alimentos saudáveis; 

Atividades em folha; 

Vídeos relacionados. 

inscritas no projeto lista de presença, fotos 

Desenvolver 

responsabilidades com 

50% das crianças 

inscritas no projeto. 

Muita conversa sobre: 

 Guardar os brinquedos após 

brincar; 

 Não quebrar os brinquedos; 

 Guardar os objetos pessoais; 

 Cuidar dos objetos pessoais; 

 Jogar o lixo no lixo; 

 Não mexer nos armários e 

nos objetos de outras 

pessoas. 

Crianças maiores 

de 3 anos de idade 

inscritas no projeto 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 

lista de presença, fotos 

Interação de 30% das 

mães com seus filhos/ 

crianças inscritas no 

projeto 

Encontros de interação das mães 

com seus filhos; 

Encontros desenvolvidos por  pelo 

menos 4 vezes no ano; 

Cada encontro com temas 

diferentes; 

Encontros com partes teóricas e 

práticas. 

 

Crianças maiores 

de 1 ano de idade 

inscritas no projeto 

Observação da 

participação e 

relatórios, registros, 

lista de presença, fotos 

 

     

Uberlândia, 05 de fevereiro de 2019.   
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