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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  

 
 

ANO: 2018 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
 
Nome/ Razão Social: Ação Moradia 
 
CNPJ: 04.172.671/0002-71 
 
Endereço: Av. Solidariedade, S/Nº, lote AIJ2 CXPST 6558 - Morumbi 
 
Cidade/ UF: Uberlândia/MG 
 
Telefone: (34) 3226-6558 

 
 
A sede da entidade é: 
 
[   ] Alugada  [ X ] Própria    [   ] Cedida   [   ] Comodato   [   ] outros 
 
Se cedida, comodato ou outros, informar a quem 
pertence:____________________________________ 
_______________________________________e prazo de uso: 
________________________________ 
 
Finalidades Estatutárias: Associação de interesse público, com personalidade jurídica de Direito 

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

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

Assistência Social. 
 
 
DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO 
 
Informe os dados relativos ao PRIMEIRO registro legal da Entidade. A data será utilizada para 

saber quando a Entidade foi formalmente constituída e qual sua idade.  

 
Número do Registro no livro: 2668520 
 
Número: 5382 
 
Cartório: Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
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Município/ UF: Uberlândia / Minas Gerais 
 
Data do Registro: 23/11/2000 
 

COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

 
Presidente ou Representante legal da entidade: Sergio Dallaglio Barros 

Cargo: Presidente Profissão: Aposentado 

CPF: 300.249.146-91 RG: 440701 Órgão Expedidor: SSP/MG 

É funcionário público?  Sim (   )  Não ( X ) 

Onde?___________________________________________ 

 
 
MANDATO DA ATUAL DIRETORIA 
   
Início: 01/01/2017 
 

Término: 31/12/2018 

 
 
INFRAESTRUTURA: 1.500 m2 construído em terreno de 5.000 m2, tendo a seguinte divisão: 

 

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 
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RECURSOS HUMANOS 
 
 

Responsável para contato com a Entidade ou unidade 
 
Nome: Oswaldo Setti 
 

Cargo: Diretor Administrativo 
  

DDD/ Telefone: (34) 3226-6558 / 9963-1910 E-mail: oswaldo.setti@acaomoradia.org.br 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORADORES QUANTIDADE 

Funcionários 10 

Estagiários remunerados 2 

Total de pessoal ocupado assalariado 12 

Voluntários permanentes 0 

Voluntários eventuais 40 

Estagiários não remunerados 8 

Total de pessoal ocupado não remunerado 48 

Nº de trabalhadores autônomos que prestaram serviços no ano 16 
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1- APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE    
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. 

 

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. 

 

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

contribuir na transformação sócio-econômica de famílias em vulnerabilidade. 

 

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

 

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

Assistência Social. 

 

Apresentação: 

Situada na região Leste da cidade a instituição atua em seis bairros e dois assentamentos onde 

a maioria das famílias encontra-se em condições de vulnerabilidade. Sua missão é promover a 

melhoria da qualidade de vida de famílias em situação de risco social por meio da construção 

de moradias com tijolos ecológicos, fomento a empreendimentos comunitários solidários e 

projetos de segurança alimentar e cidadania responsável. 

 
 
2-DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES/ SERVIÇOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 
ANO. 
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ATIVIDADE 1: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Oficina de Artes Marciais: 
A  Arte Marcial  desenvolve nas crianças e adolescentes  o treinamento que trabalha ao mesmo 
tempo força física junto as mais refinadas e espetaculares técnicas de utilização de pontos 
sensíveis, alavancas, torções, lances e muito mais. Esta pratica garante ao participante um 
melhor entendimento de si mesmo e de seu ambiente. Isso é possível através de uma filosofia 
totalmente não competitiva, onde o verdadeiro inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Cada 
criança ou adolescente deve enfrentar os próprios limites e medos em cada aula, e superá-los 
sem comparar-se aos companheiros de treino. A parte técnica é caracterizada pelos 
movimentos circulares e pela utilização da força do oponente contra ele mesmo. A ênfase está 
no equilíbrio físico e mental, que se expressa em movimentos fluidos e rígidos, fortes e suaves 
de acordo à necessidade. 
São utilizadas as práticas do  jiu-jitsu e da capoeira, que como qualquer outra atividade física 
faz bem para a saúde, ajuda a emagrecer, a liberar endorfina e se sentir bem, a tonificar 
músculos e melhorar o sistema cardiorrespiratório. Seus benefícios podem ser assim 
resumidos: Emagrece; Tonifica; Melhora o sistema cardiorrespiratório; Menos estresse, mais 
bem-estar; Defesa pessoal; Melhora o reflexo e a atenção. 
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento do equilíbrio emocional, físico, psíquico afetivo e 
cognitivo das crianças e adolescentes levando os mesmos a ter mais disciplina. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 143 horas mensais  
Resultados obtidos:  
Os benefícios da prática: 
- Capacidade completa e total de auto-defesa;- Maior força física e mental; 
- Aumento da flexibilidade; 
- Maior consciência do próprio corpo; 
- Melhora a auto-estima e a segurança em si mesmo; 
- Solidifica o caráter e a personalidade do praticante. 
- Estimulo dos valores do ser guerreiro, tais como: honra, honestidade e bravura. 
- Participação em competição de artes marciais. 
Observamos que houve melhora no convívio e fortalecimento de vínculos. 
Nº total de beneficiários atendidos: 234 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 11 atividades práticas e teóricas 
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ATIVIDADE 2: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Oficina de esporte e recreação: 
Orientar sobre a pratica saudável de uma modalidade esportiva; 
Incutir conceitos de saúde física, emocional e psicológica; 
Instruir sobre os aspectos históricos da modalidade; 
Aprimorar a capacidade técnica e motora dentro dos limite de cada um; 
Incutir e desenvolver conceitos teóricos(regras) básicos das modalidades esportivas; 
Orientar  e canalizar as habilidades técnicas e motoras daqueles que apresentarem 
predisposição e interesse; 
Organizar e aprimorar as habilidades motoras e intelectuais de forma lúdica; 
Aprimorar habilidades básicas (sentar, correr, saltar, rolar, andar, pular,girar entre outros...........) 
Aprimorar habilidades complexas (correr saltando, pular girando, chutar correndo entre 
outros.........) 

     Modulo I:  Futebol :  -  Atividades de domínio, controle e condução de bola  
- Atividades estáticas de chutes, passes, lançamentos  
- Atividades estáticas de domínio com o tórax e cabeça 
- Atividades de deslocamentos básicos  e complexos  
- Atividades de habilidades gerais e especificas 
- Atividades de posicionamento técnico e tático  
- Atividades de conhecimento de regras  

                   Modulo II: Vôlei: - Atividades de domínio, controle de bola 
- Atividades estáticas de recepção, passe, saque/cortada, bloqueio  
- Atividades estáticas de defesa e ataque 
- Atividades de deslocamentos básicos  e complexos  
- Atividades de habilidades gerais e especificas 
- Atividades de posicionamento técnico e tático  
- Atividades de conhecimento de regras  

            Modulo III: Handebol: -  Atividades de domínio, controle e condução de bola 
- Atividades estáticas de recepção, passe, lançamento, finta,drible  
- Atividades estáticas de defesa e ataque 
- Atividades de deslocamentos básicos  e complexos  
- Atividades de habilidades gerais e especificas 
- Atividades de posicionamento técnico e tático  
- Atividades de conhecimento de regras  

                 Modulo V: Ginástica:  - Exercícios de movimentação 
básica(sentar,rolar,caminhar,correr entre outros) 

- Exercícios de movimentação complexa(rolar e sentar, caminhar e 
correr entre outros) 

- Noções de cuidados com a alimentação 
- Conscientização sobre atividade física  
- Atividades de jogging, caminhadas entre outros 

Objetivo: Estimular o educando a expressar sua criatividade, procurando sempre sua 
realização pessoal em todos os campos na busca do aperfeiçoamento facilitando seu progresso 
integral que advém das suas experiências motoras e convivência social. Contudo a 
conscientização dos pais, familiares, amigos e/ou responsáveis é de grande relevância 
juntamente com a participação dos mesmos. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
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 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 143 horas mensais   
Resultados obtidos:  
- Crianças mais saudáveis e dispostas e com maior auto estima; 
- Melhoria no comportamento das crianças e adolescentes; 
- Melhora na disciplina, compromisso, desenvolvimento psico motor. Fortalecimento de 
vínculos; 
- Realização de gincanas e Campeonatos internos (com noções de competição). 
Nº total de beneficiários atendidos: 234 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 5 atividades práticas e teóricas 

 

ATIVIDADE 3: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Projeto de Música: 
A comunicação e a expressão pela música que se dão através da interpretação, improvisação e 
composição. O professor deve utilizar como metodologia atividades que favoreçam esse 
processo. Tais como, trazer para sala de aula interpretações de músicas já existentes, para que 
os alunos possam vivenciar o processo de expressão individual e grupal, não se esquecendo de 
fazer conexões com a localidade e a identidade cultural dos alunos, permitindo-lhes também 
improvisar, compor, observar e analisar suas estratégias e de seus colegas nas atividades de 
produção. Em seguida, apreciação da música que se dá pela escuta, envolvimento e 
compreensão da linguagem musical. O professor  promove uma discussão e um levantamento 
de critérios sobre a possibilidade de determinadas produções sonoras serem ou não músicas, 
para que a partir daí ele possa explicar as linguagens musicais; dar espaço para que  as 
crianças e adolescentes  possam escutar diversos estilos de música e pedir que eles percebam 
as características expressivas e de intencionalidade dos compositores e intérpretes dessas 
músicas. É sempre importante  abordar a música em vários contextos culturais e históricos que 
se dá através da expressão musical de vários povos em diferentes épocas. 
As atividades são através da teoria e prática instrumental. Os instrumentos são: sax alto, sax 
tenor, clarinete, trompete, bombardino, flauta transversal, flauta doce, trompa,  teclado, 
trombone de vara, violão, guitarra, contra baixo, bateria entre outros instrumentos sonoros 
usados para os iniciantes . 
Rotineiramente são realizadas apresentações culturais para incentivar e praticar o que foi 
aprendido. 
Utiliza se de filmes, apresentações de grupos musicais externos , participação em eventos da 
música.  
As crianças e adolescentes mais antigas no projeto já repassam seus saberes para os 
iniciantes, são os monitores mirins. 
Objetivo: O projeto de música tem o objetivo de desenvolver a sensibilidade musical e ensinar 
as crianças e jovens: técnicas, ritmos, sons e instrumentos, formar um grupo musical e 
monitores. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 143 horas mensais  
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Resultados obtidos:  
- Participação ativa dos monitores de música os quais foram formados ao longo dos 8 anos de 
projeto; 
- Apresentações culturais em diversos eventos na Cidade de Uberlândia; 
- Iniciação musical para todas as faixas etárias; 
- Um número expressivo de adesão aos iniciante e perseverança por parte dos veteranos no 
projeto de música; 
- Crianças e adolescentes com poucos meses de teoria e pratica já estão fazendo apresentação 
externa e interna; 
- Aumento no compromisso com ensaios e apresentações; 
- Crianças do Projeto fazendo aulas no conservatório de música de Uberlândia. 
Nº total de beneficiários atendidos: 234 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 14 atividades práticas e teóricas 

 

ATIVIDADE 4: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Oficina Higiene e Estética Mirim: 
A oficina  higiene e estética mirim é realizada visando trabalhar de uma forma lúdica as noções 
de higiene corporal e com a pele. É desenvolvido na teoria e na prática  como lavar e pentear  
os cabelos, cuidar das unhas, cuidados básicos com a pele. Propicia o contato direto  de 
convivência entre eles cuidado de si mesmo e  dos outros. As atividades contribuem para uma 
consciência ambiental  além do carinho , respeito. São usados recursos didáticos como filmes, 
palestras, pesquisas, rodas de conversa sobre o tema da oficina. 
Objetivo: Incentivar hábitos de higiene com o próprio corpo e com o meio ambiente. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
. Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 143 horas mensais   
Resultados obtidos:  
- Respeito com a natureza e com si mesmo; 
- Realização do Projeto Todos Contra a Dengue em parceria com todos os setores da ONG; 
- Auto estima elevada; 
- Melhora nos hábitos de higiene corporal e ambiental; 
- Realização do desfile  da Primavera com apoio dos participantes do curso de cabeleireiro da 
instituição; 
- Realização de cuidados e cortes de cabelo com autorização dos responsáveis,  durante todo o 
ano em parceria com o curso de cabeleireiro existente na ONG. 
Nº total de beneficiários atendidos: 234 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 10 atividades práticas e teóricas 

 

ATIVIDADE 5: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Oficina Artesanato/Artes: 
Trabalhar o artesanato com crianças em situação  de vulnerabilidade social, é uma forma de 
suscitar nelas a criatividade, através da criação dos objetivos propostos para construção; a 
autoestima, através da percepção de sua capacidade de criação; a sustentabilidade, pois 
através da produção artesanal, a criança leva até as famílias o aprendizado. 
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Objetivo: Desenvolver criatividades, habilidades manuais através do contato direto dos alunos 
com o universo do trabalho informal, experimentando materiais e técnicas que poderão utilizar 
futuramente na produção de objetos artesanais.  
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 143 horas mensais   
Resultados obtidos:  
- Maior auto estima das crianças e adolescentes; 
- Aperfeiçoamento da coordenação motora fina e grossa; 
- Socialização; 
- Cooperação entre ambos; 
- Mais consciência do reaproveitamento dos materiais recicláveis/ respeito com meio ambiente; 
- Confecção de brinquedos e jogos pedagógicos; 
- Ornamentação dos espaços para realização de eventos e no dia a dia; 
- Dependências do C.F sempre decorados com temas diversos, ambiente mais educativo e 
prazeroso; 
- Resgate de brinquedos antigos tudo feito com material reciclável. 
Nº total de beneficiários atendidos: 234 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 55 atividades práticas e teóricas 

 

ATIVIDADE 6: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Oficina Valores Humanos e Cidadania: 
A oficina valores humanos oferece as crianças e adolescentes formas de controlar sua mente, 
para que seu raciocínio seja claro, e os conduzindo a fomentar em sua personalidade as 
qualidades e valores que verdadeiramente irão fazer com que se aprecie e respeitem a si 
mesmo. 
Assim sendo, se deduz que os objetivos esperados serão resultantes da aprendizagem dos 
valores que deverão praticar primeiro em si, para exercitar a cooperação e o compartilhamento 
indispensáveis a conviver em comunidade, e finalmente assumir concretamente o exercício de 
um cidadão consciente de seus direitos e deveres, com um falar verdadeiro, uma boa conduta e 
amor em todas as ações. 
A busca dos objetivos acontece por meio de: Rodas de conversa, palestra envolvendo pais e 
filhos, filmes, músicas, encenação teatral, dinâmicas de grupo, testemunhos de vida entre 
outras. 
Objetivo: Propiciar o raciocínio que permita a criança e adolescente  conviver, cooperar, 
compartilhar e tomar decisões baseadas em valores exercendo seus direitos e deveres com 
consciência da cidadania. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 143 horas mensais   
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Resultados obtidos:  
- Melhoria na convivência em grupos; 
- Mais respeito e amor ao próximo; 
- Mais consciência de direitos e deveres; 
- Mais consciência nas decisões como também participação nas decisões;  
- Melhor  Convivência com equipe pedagógica, e comunidade que convive internamente; 
- Maior conscientização na preservação do meio ambiente; 
- Melhoria na auto estima. 
Nº total de beneficiários atendidos: 234 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 25 atividades práticas e teóricas 

 
ATIVIDADE 7: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Oficina informática básica: 
É uma oficina de inclusão digital normalmente é uma criança por computador . Os mesmos  
aprenderam  a ligar, desligar o computador da forma correta, usar o sistema operacional para 
digitar textos e trabalhos escolares, acessar blogs, sites  e a internet/ email , pesquisa de temas 
de datas comemorativas, como  ferramenta de estudo e pesquisas. Fomenta o  acesso a  
programas educativos para auxiliar na leitura e conhecimentos gerais,  criatividade, 
coordenação motora, imaginação e também como ferramenta de lazer. O monitoramento das 
atividades é feito pela equipe pedagógica. 
Objetivo: Incentivar o uso da tecnologia  de forma consciente e responsável a favor do 
conhecimento. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 134 horas mensais   
Resultados obtidos:  
- Contato com a tecnologia; 
- Montagem de pequenos vídeos; 
- Digitar, pesquisar, formatar trabalhos e textos; 
- Mais consciência do uso da ferramenta internet; 
- Noção do uso correto da internet, os perigo que os sites não confiáveis oferecem; 
- Maior acessar aos jogos educativos; 
- Melhoria na escrita e leitura. 
Nº total de beneficiários atendidos: 234 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 15 atividades práticas e teóricas 

 

ATIVIDADE 8: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Danças Urbanas: 
As aulas de danças são voltadas para o desenvolvimento global de um indivíduo. Uma criança 
que na vida teve a oportunidade de participar de aulas de dança, certamente terá mais 
facilidade para enfrentar as dificuldades que a vida apresenta, isso sem falar 
no desenvolvimento motor, coordenação, ritmo, equilíbrio e outras capacidades. 
Objetivo: Trabalhar o desenvolvimento motor, coordenação, equilíbrio e outras capacidades 
das crianças e adolescentes. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 



AÇÃO MORADIA 

CNPJ: 04.172.671/0001-90 Insc. Estadual: 00141413100-65 

Reconhecida de utilidade pública municipal pela LEI no 7728 de 27/12/2000; utilidade pública estadual pela LEI no 

15049 de 17/03/2004 e utilidade pública federal (Lei nº 714 de 26/07/1952 e decreto nº 39.424 de 19/06/1956) pela 

portaria do MJ no 371 de 09/03/2004 (D.O.U 15/03/2005) 
 

 

 
 

 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 143 horas mensais   
Resultados obtidos:  
Melhora da concentração; coordenação motora; resistência; alinhamento; disciplina; 
autoconfiança; desenvolvimento de raciocínio. 
Nº total de beneficiários atendidos: 234 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 45 atividades práticas e teóricas 

 

ATIVIDADE 9: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Teatro: 
O teatro por ser uma atividade completa. Além de explorar a imaginação e o convívio social 
com os colegas, permite que as crianças desenvolvam a autoconfiança, a empatia e a 
oportunidade de demostrar alguns sentimentos que no dia a dia ela não consegue transmitir. 
Objetivo: Incentivar a leitura, a escrita, a convicência e a integração saudável das crianças e 
adolescentes. As atividades são trabalhadas de acordo com cada faixa etária com brincadeiras, 
depois evoluindo para jogos teatrais, improvisações, personagens e interpretação. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 143 horas mensais   
Resultados obtidos:  
- Melhor relacionamento entre as crianças nas atividades em grupo; 
- Melhora da autoestima, criatividade e confiança; 
- Alguns começaram a interessar pela leitura; 
- Estimulação/melhora da memória, a atenção e a concentração; 
- Melhora e favorecimento da dicção; 
- Ajudou no processo de desinibição. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 299 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 45 atividades práticas e teóricas 

 

ATIVIDADE 10: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Talentos de Futuro: 
Trabalhamos os seguintes eixos: Trabalho em Equipe, Negociação, Inovação, Ética, Atitude e 
Comunicação. Eixos que são necessários no Mundo do Trabalho.  
Objetivo: Preparar os adolescentes entre 14 e 15 anos para o mundo do trabalho. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 14 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 60 horas cada turma 
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Resultados obtidos:  
- Melhora no comportamento dos adolescentes participantes; 
- Adolescentes mais preparados para o mercado de trabalho; 
- Aumento na adesão de adolescentes na instituição. 
Nº total de beneficiários atendidos: 35 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 40 atividades práticas e teóricas 

 
ATIVIDADE 11: (serviço, atividade ou projeto) 
Descrição: Culinária Mirim: 
As aulas de culinária, por mais que parecem um momento de brincadeira são, na verdade, uma 
hora de muita concentração e aprendizagem. As aulas de culinária ajudam as crianças a 
aprender conteúdos e desenvolver habilidades. Ao produzir e montar pratos com criatividade na 
sua apresentação para que sejam atraentes, as crianças têm mais prazer de comer o que 
produziram, conhecendo muitas vezes alimentos que não estão em seu cotidiano. 
Objetivo: Preparar os adolescentes entre 14 e 15 anos para o mundo do trabalho. 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 14 a 15 anos e 11 meses em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
 . Periodicidade: ( x )diária (  )semanal (   )mensal  (    ) bimestral (   ) anual 
  OBS.: 
. Período: 05/02/18 à 14/12/18 
. Carga horária (total): 143 horas cada turma 
Resultados obtidos:  
- Elevação das habilidades;  
- As crianças aprenderam a mensurar, a observar, a sentir e a  identificar e reconhecer, 
podendo melhorar o desenvolvimento das crianças e adolescentes na escola, principalmente 
nas disciplinas de matemática e português. 
Nº total de beneficiários atendidos: 234 
Nº Atividades e ou Procedimentos realizadas: 40 atividades práticas e teóricas 

 
ATIVIDADE 12: EVENTOS 

Descrição:  

TARDE DE NATAL: O setor Gestão de Projetos promove todos os anos o evento de natal, que 

tem o foco de confraternização todo final de ano com a comunidade que esteve participando 

diretamente e indiretamente nas atividades da instituição. No ano de 2018 foi realizada uma 

tarde de natal no dia 15 de dezembro, contando com atividades culturais, recreativas e 

promovemos bingo para os adultos com prendas doadas e sorteio de brinquedos para as 

crianças. Todas as famílias que participaram dos projetos e programas nesse ano foram 

convidadas para o evento. 

 

FESTA JUNINA: Nos finais de semana do meses de junho e julho ocorreu à tradicional festa 

junina da Ação Moradia, evento institucional de captação de recurso. A festa foi uma 

oportunidade para apresentação da banda do Projeto de Música. 
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FEIRA DE TROCAS SOLIDÁRIAS:  Em 2013 a Feira de Trocas Solidárias foi criada a fim de 

contribuir para a busca de soluções para o desemprego na região. Sua função é facilitar a troca 

de produtos, serviços e saberes entre os Empreendimentos de Economia Solidária, demais 

participantes da Instituição e famílias pertencentes a região leste de Uberlândia  utilizando uma 

“Moeda Social” chamada ‘Hora Ação como ferramenta para facilitar a troca. A proposta da Feira 

de Trocas Solidárias parte da busca de respostas à falta de dinheiro oficial, reais, nas regiões 

pobres da região leste de Uberlândia. Seu objetivo é tornar a troca de produtos, serviços e 

saberes permanente e organizada e, assim, construir um mercado complementar ao oficial 

capaz de ajudar a viabilização da comercialização dos produtos gerados por pessoas ou grupos 

produtivos “nascentes” e também facilitar o acesso de pessoas pobres ao consumo de produtos 

e serviços gerados na região. Ao longo de 8 anos utilizamos a moeda social “Hora Ação”, 

porém em 2013 verificamos a necessidade da criação da Feira de Trocas Solidárias. Esta 

avaliação se dá pelo seguinte fato: a partir do momento em que a Moeda Social tem a 

possibilidade de “comprar” produtos e serviços variados, os empreendimentos solidários 

obterão incentivos econômicos para aceitarem a mesma em troca de seus produtos e, assim, 

oferecerão seus produtos na Feira de trocas solidárias. Realizamos no ano 2018, 04 Feiras de 

Trocas Solidárias, contendo a participação dos Empreendimentos Incubados na Instituição, 

comunidade interna e externa. Buscamos parcerias locais, porém estamos em fase de busca de 

novas parcerias para continuarmos oferecendo a feira, que é tão aceita por toda a comunidade. 

 

Objetivo: O objetivo deste projeto é oferecer à comunidade a oportunidade de acesso à 

informações sobre cidadania, conhecimentos gerais e culturais para minimização das 

diferenças sociais. 

Público Alvo: Beneficiários diretos e indiretos 

Período de realização: Atividades semanais com carga horária media de 2 horas. 

Resultados obtidos: Capacitação, comercialização, captação de recursos e formação de todos 

envolvidos.  

Nº total de beneficiários atendidos: 490 beneficiários 

 
Uberlândia, 05 de fevereiro de 2019.   

                                                 
 

__________________________________ 
Franciele Ferreira Gregório 

Assistente Social 
Coordenadora de Projetos Sociais 

______________________________  
Sergio Dalláglio Barros 

Representante Legal da Entidade 


