
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

NOTURNO – 7ª FASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALHOÇA 

2020/2 

 



1 HISTÓRICO 

 

O Conselho Comunitário Santa Clara (CEI FLORZINHA AZUL) foi fundado no 

dia 10 de outubro de 1897, onde o Senhor Salesio Beltrame e amigos fundaram a sede do 

Conselho Comunitário que fica localizada no bairro Caminho Novo – Palhoça/SC, com 

o intuito de atender as crianças e a comunidade em geral, proporcionando lazer e várias 

atividades para as crianças atendidas. 

 Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos que conta com o auxílio da 

Prefeitura de Palhoça e também de doações de parceiros para que seja possível realizar 

seu trabalho. Ao longo de seus 35 anos de funcionamento, contou com a participação e 

colaboração de vários colaboradores, dentre eles, seguem algumas empresas conceituadas 

em nossa região são elas: Rotary Club de Palhoça (auxiliou com diversas doações de 

alimentos, brinquedos e roupas), Ministério da Justiça de SC (cooperou com doação de 

materiais para construção/ampliação/reforma do prédio e do parque, assim como 

manutenção e instalação dos ar-condicionado, fiação e poste para comportar os ar 

condicionados e festas de fim de ano para as crianças), Orsegups (festas de fim de ano 

para as crianças, fiação de utensílios para cozinha, salas de aulas, brinquedos, cestas 

básicas, produtos de higiene e limpeza), Havan (Troco solidário - foi utilizado para 

reformas do prédio), acadêmicos da 7ª fase da Faculdade Municipal da Palhoça - FMP 

(ampliação do muro do CEI, assim como a decoração/pintura do mesmo), entre outras 

parcerias. Sempre objetivando oferecer, cada vez um lugar seguro, confortável, 

aconchegante que estimule a aprendizagem e criatividade das crianças atendidas no CEI. 

Atualmente atende 237 crianças de quatro meses a seis anos, todos de famílias 

carentes da comunidade, no entanto sua capacidade de atendimento pode chegar a 253 

crianças. A instituição busca fazer um atendimento com desenvolvendo de atividades de 

leitura, atividades lúdicas que estimulem o raciocínio lógico das crianças, bem como 

atividades que incentivam a escrita no âmbito de desenvolver a capacidade física e motora 

das mesmas e por fim que compreenda a criança enquanto cidadãos de direitos e deveres, 

garantindo a elas respeito, dignidade, cuidado e educação. 

 

 

 

 

 



2 JUSTIFICATIVA 

 

A carência financeira das famílias da comunidade, junto com a falta de um Centro 

de educação infantil que seja mantido pelo poder público aponta a necessidade e também 

justifica a existência do Conselho Comunitário Santa Clara (CEI Florzinha Azul), que é 

importante para o desenvolvimento da educação infantil no bairro Caminho Novo. 

Uma creche precisa existir não apenas pelo direito da criança e dos pais e/ou 

responsáveis, mas também pela necessidade que os pais e/ou responsáveis têm de 

deixarem seus filhos em um ambiente que seja seguro, tendo em vista que a grande 

maioria necessita dessas instituições para que possam trabalhar. É por meio da educação 

que as crianças aprendem a interagir com os demais de uma forma mais crítica e ativa, 

aprendem a conviver em sociedade, respeitar ao próximo e ainda exploram habilidades 

que irão auxiliar no seu futuro. 

 

3 OBJETIVOS 

 

Para a elaboração deste projeto foram determinados objetivos de acordo com a 

necessidade da instituição CEI Florzinha Azul. 

3.1 Objetivo geral  

- Analisar a instituição visando futura captação de recursos para o Conselho Comunitário 

Santa Clara (CEI Florzinha Azul). 

3.2 Objetivos específicos 

- Reformar a cozinha; 

- Aquisição de alguns utensílios, eletrodomésticos e móveis para a cozinha; 

- Comprar mesas e cadeiras para salas; 

- Finalizar a construção da sala para manter os alunos do turno integral; 

- Arrecadar recursos a fim de realizar adequações em parte da estrutura; 

- Elaborar cronograma de ações ou eventos que possam ser realizados. 

 

4 PÚBLICO-ALVO 

 

Crianças que frequentam o Conselho Comunitário Santa Clara (CEI Florzinha 

Azul), atualmente atende 237 crianças de quatro meses a seis anos, mas tem capacidade 

de atendimento para 253 crianças.  



 

5 METAS  

O projeto pretende dar melhores condições para aqueles que frequentam a creche 

e usufruem de tal serviço, desta forma foram estabelecidas metas a fim de atingir os 

objetivos expostos. 

- Investir na divulgação do projeto por meio de redes sociais durante o semestre letivo; 

- Criar rifas e Vakinha virtuais, arrecadando dinheiro até o fim do semestre;  

- Organizar e fazer Live Solidária, durante o semestre; 

- Arrecadar brinquedos (em bom estado) para as crianças, durante o mês de outubro do 

corrente ano; 

- Conseguir parcerias ao longo do semestre; 

- Realizar a reforma da cozinha até dezembro do corrente ano; 

- Adquirir mesas oitavadas para salas até dezembro do corrente ano. 

 

6 METODOLOGIA 

Este projeto utiliza metodologias específicas que facilitem o entendimento do 

leitor. A estruturação seguiu a seguinte forma: primeiramente foi descrito o histórico da 

instituição, para que seja feito a ambientação com a organização, logo após foi 

apresentado a justificativa e objetivos do projeto que demonstra os motivos para a criação 

deste projeto, logo em seguida indicamos o público-alvo, metas, equipes e parcerias que 

contribuíram para o desenvolvimento do mesmo, cronograma para organizar as ações ou 

eventos e responsabilidades da equipe, orçamento financeiro para controle de fluxo de 

caixa das arrecadações e investimentos realizados em prol da instituição, indicadores 

sociais e por fim, a avaliação do projeto. 

 

7 EQUIPE E PARCERIAS 

 Para um bom desenvolvimento de um projeto é necessário que se tenha uma 

equipe que controle e coordene as ações e parceiros disponíveis a contribuir com os 

recursos necessários para o desenvolvimento do planejamento proposto. 

O projeto contou com a ajuda seja por meio de doações financeiras, investimentos 

de esforços intelectuais e de mão de obra das seguintes pessoas: 

- Graduandos do curso de Administração, 7ª fase, noturno, 2020/2, da Faculdade 

Municipal de Palhoça. Listagem: Abel Gomes Cabreira, Alaíde Aparecida Ferreira 

Mascarenhas, Aline Ferreira Beltrame, Aline Michelle Teixeira, Amanda de Quadros, 



Andreza Martins Cândido, Ariel Dias Paiva, Bruno Rachadel, Camila Athayde da Luz, 

Daiane de Sousa, Daniela Zago Nandi, Diego Gabriel Cardoso, Douglas Lehmkuhl 

Vicente, Eduardo Maciel Morais, Elaine Vieira Gaspar, Franciele Cobalchini, Guilherme 

Elias Prado Savionek, Gustavo Gonçalves Defreyn, Jocimara Beirão, Jonas Tadeu Soares 

Júnior, Josiele Dutra de Sousa, Kelly Francisca Costa, Kewyn Luis Lehmkuhl, Letícia 

Born Porto, Letícia Cardozo de Moura, Letícia de Souza Melo, Maísa de Souza, Marlene 

Linhares Cardoso, Marlene Maria da Silva, Nathália Salazar Pereira, Paulo Sergio da 

Silveira Filho, Pedro Henrique da Silva, Raphael Baggioto Barreto, Renato Rengel, 

Taciana Vidal Carvalho, Vinícius da Silva e Wagner Fabiano Correia. 

- Professora orientadora de conteúdo e metodologia: Joici Lilian Rodrigues, Mestre. 

- Parceiros que contribuíram com recursos financeiros, materiais ou de mão de obra, 

conforme lista abaixo: 

- Agropecuária Quatro Irmãos; 

- Anelize Becker; 

- Banda Comandos; 

- Bem me quero Store; 

- Biomercado; 

- Brasil Atacadista; 

- Brigaveg; 

- By Mariléia Bellotto (Consultora de Beleza); 

- Carla Modas; 

- Conceitual Contadoras Associadas; 

- Denise Doces – Brigadeiros Deliciosos; 

- Distribuidora Clik; 

- DJ Marveratrix; 

- Du Doces; 

- Eduardo Filho; 

- Empório da Magia; 

- F-14 Comunicação Visual; 

- Gizelli Cruz e Banda; 

- Gráfica Rocha; 

- Ian Banda Comandos; 

- Inove Multimarcas; 

- Intech Boating; 



- JG Estaqueamento; 

- Jornal Palhocense; 

- Josi Konkol;        

- Karine Borges; 

- kenia Corretora de seguros; 

- Laura Pacheco; 

- Maycon Kindermann; 

- Michele Crispim; 

- Padaria e Cafeteria Beirão; 

- RosaFit; 

- Souly; 

- Stylo Papelaria. 

 

8 CRONOGRAMA 

 

O cronograma deve contemplar desde as primeiras ações que foram elaboradas 

para que fosse possível estruturar o projeto até as ações mais complexas, como a 

organização da ação ou evento final e a divisão de responsabilidades. 

 

Item O que? Por que? Como? Quem? Quando? 

1 

Definir a 

instituição a ser 

ajudada 

Definir a 

instituição que 

será ajudada e 

que será o foco 

do projeto para 

captação de 

recursos 

Através de indicações 

dos acadêmicos, as 

instituição serão listadas 

e posteriormente serão 

colocadas em votação 

Todos 21/08/2020 

2 Edital 

Definir grupo 

que ficará 

responsável pela 

procura/análise 

de editais que 

Verificar 

periodicamente sites de 

organizações que 

possuem este tipo de 

programa 

Amanda, 

Elaine e 

Kelly 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 



envolvem 

projetos de 

captação de 

recursos 

3 Rifa 

Cada aluno 

ficará 

responsável pela 

venda de 50 

números 

(R$2,00 cada 

um) 

Com a elaboração da 

rifa  

Josiele 

21/08/2020 

e 

16/10/2020 

3.1 

Elaborar 

formulário de 

arrecadação 

Controle de 

vendas 

Tabela com nome e 

telefone do comprador 
Josiele 

05/09/2020 

e 

26/10/2020 

3.2 
Distribuir 

formulário 

Cada aluno 

receberá um 

formulário com 

50 números 

Utilizar formulário do 

Google Drive 

 

Josiele  

05/09/2020 

e 

26/10/2020 

3.3 
Transferência 

de valores 

Controle dos 

recursos 
Guarda de valores 

Aline 

Teixeira, 

Nathália e 

Josiele 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

3.4 Sorteio 
Determinar o 

ganhador da rifa 

Realização do sorteio em 

Live no Youtube e em 

aula via Google Meet 

Letícia 

Cardozo 

11/10/2020 

e 

27/11/2020 

3.5 
Entrega do 

prêmio 

Cumprir com o 

prometido pela 

rifa 

Os responsáveis irão 

entregar os prêmios aos 

ganhadores. 

Letícia 

Cardozo 

e Marlene  

Cardoso 

A partir do 

dia 

12/10/2020 

e a partir do 

dia 

28/11/2020 

4 Parceiros 
Para arrecadar 

recursos 

Listar possíveis 

parceiros para contribuir 

com recursos 

Alaíde, 

Bruno, 

Guilherme, 

Ao longo 

do 



financeiros e/ou 

materiais 

financeiros e/ou 

materiais 

Kewyn e 

Raphael 

semestre 

2020/2 

4.1 
Listar possíveis 

parceiros 

Identificar os 

possíveis 

parceiros com 

maior 

possibilidade de 

contribuir com o 

projeto 

Elaborar planilha com 

nome e contato  

Alaíde, 

Bruno, 

Guilherme, 

Kewyn e 

Raphael 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

4.2 

Definir 

responsáveis 

por cada 

parceiros 

Determinar o 

responsável por 

fazer e manter 

contato com o 

parceiro 

Criar um vínculo com o 

possível parceiro e 

dividir 

responsabilidades 

Alaíde, 

Bruno, 

Guilherme, 

Kewyn e 

Raphael 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

4.3 

Fazer contato 

com os 

parceiros 

Aproximar-se do 

possível parceiro 

e mostrar os itens 

do projeto e 

necessidades da 

instituição 

Contato pessoal e 

negociação 

Alaíde, 

Bruno, 

Guilherme, 

Kewyn e 

Raphael 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

5 Ações 

Identificar as 

ações que 

poderão fazer 

parte do projeto 

Elaborar ações com base 

na situação atual da 

instituição/comunidade 

Todos 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

5.1 Listar ações 

Facilitar o foco 

daquilo que será 

feito 

Listar possíveis ações 

que podemos 

desenvolver durante o 

projeto e no dia do 

evento 

Todos 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

5.2 Definir ações 

Determinar as 

ações que farão 

parte do projeto  

Colocar em votação a 

fim de definir as ações 

que serão realizadas. 

Todos 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 



5.3 
Definir 

parceiros 

Verificar os 

possíveis 

parceiros que 

poderão 

contribuir com 

mão de obra no 

dia da ação ou 

evento  

Ver com a comissão as 

indicações de parceiros e 

seus contatos. 

Alaíde, 

Bruno, 

Guilherme, 

Kewyn e 

Raphael 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

6 
Definir local e 

data 

Verificar os 

possíveis locais e 

datas para a 

realização da 

ação ou evento 

Seguir calendário 

acadêmico e verificar 

possíveis locais para a 

realização da ação ou 

evento 

Data: 

todos 

Local: 

Letícia 

Cardozo e 

Douglas 

 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

6.1 Definir Local 

Determinar o 

local que será 

realizado a ação 

ou evento para 

começar a 

providenciar a 

divulgação e 

outros 

planejamentos 

necessários 

Verificar se o possível 

local atende a 

necessidade do projeto e 

se estará disponível nas 

datas solicitadas 

Letícia 

Cardozo e 

Douglas  

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

6.2 Definir horário 

Definir período 

do dia que a ação 

ou evento irá 

ocorrer 

Levar em consideração a 

disponibilidade e horário 

de funcionamento dos 

parceiros 

Todos 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

7 Instituição 

Conhecer a 

instituição para 

poder apresentar 

Fazer visita no local 

Alaíde, 

Amanda, 

Bruno e 

20/08/2020 



aos demais da 

turma 

Letícia 

Melo 

7.1 
Verificar o 

local 

Para que todos 

estejam cientes 

da instituição 

Bater fotos, verificar 

estrutura, fazer 

entrevista. 

Alaíde, 

Amanda, 

Bruno e 

Letícia 

Melo 

20/08/2020 

7.2 
Listar as 

necessidades 

Para que todos 

estejam cientes 

das necessidades 

da instituição 

Verificar as 

necessidades 

preenchendo o 

formulário existente. 

Renato e 

Jonas 
25/08/2020 

8 Marketing 

Definir a marca 

do projeto para 

iniciar a 

divulgação 

Elaborar logo, nome e 

cores do projeto 

Letícia 

Cardozo 
15/09/2020 

8.1 Definir nome 

Para que o 

projeto seja 

conhecido e que 

a divulgação 

tenha seu start 

Trazer sugestões para 

votação em sala de aula 
Todos 21/08/2020 

8.2 Definir cor 

Para que o 

projeto seja 

conhecido, a 

divulgação tenha 

seu start e que as 

cores sejam 

lembradas e 

vistas como 

sendo do projeto 

Trazer sugestões para 

votação em sala de aula 
Todos 11/09/2020 

8.3 Definir hashtag 

Para divulgar nas 

redes sociais e 

fazer com que 

todos os 

Criando hashtag e 

incentivando o uso nas 

ações relacionadas ao 

projeto 

Todos 11/09/2020 



participantes 

ajudem na 

divulgação 

9 
Antes da ação 

ou evento 

Divulgar a ação 

ou evento e 

arrecadar 

recursos 

Divulgando o projeto 

antecipadamente das 

ações ou evento voltados 

à captação de recursos  

Todos 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

10 
Camiseta para 

parceiros 

Definir cor de 

camiseta para os 

parceiros usarem 

no dia da ação ou 

evento 

Identificação na ação ou 

evento 
Todos 02/10/2020 

11 
Criação do 

projeto escrito 

Para desenvolver 

um projeto de 

captação de 

recursos para o 

CEI Florzinha 

Azul 

Documento em Word 

Maísa 

Marlene 

Maria da 

Silva e 

Taciana 

 

Ao longo 

do 

semestre 

2020/2 

11.1 
Entrega do 

projeto final 

Para a avaliação 

dos objetivos 

alcançados e 

metas atingidas 

Documento em Word 

Maísa 

Marlene 

Maria da 

Silva e 

Taciana 

16/12/2020 

 

 

 

9 ORÇAMENTO 

 

O orçamento é composto por entradas e saídas mês a mês, conforme abaixo: 

 

Tabela 1. Agosto 

Agosto 

Saldo anterior R$ - 



Entradas R$ 825,06 

Doações R$ 484,00 

Rifa R$ 200,00 

Mensalidade R$ 140,00 

Vakinha R$ - 

Rendimento/Juros R$ 1,06 

Saídas R$ (454,00) 

Piso R$ (454,00) 

Saldo Operacional R$ 371,06 

 

 

Tabela 2. Setembro 

Setembro 

Saldo anterior R$ 371,06 

Entradas R$ 2.290,23 

Doações R$ 909,00 

Rifa R$ 1.050,00 

Mensalidade R$ 330,00 

Vakinha R$ - 

Rendimento/Juros R$ 1,23 

Saídas R$ (499,90) 

Bicicleta R$ (499,90) 

Saldo Operacional R$ 2.161,39 

 

 

 

 

Tabela 3. Outubro 

Outubro 

Saldo anterior R$ 2.161,39 

Entradas R$ 9.960,80 

Doações R$ 5.974,65 

Rifa R$ 2.900,00 



Mensalidade R$ 800,00 

Vakinha R$ - 

Camisetas R$ 280,00 

Rendimento/Juros R$ 6,15 

Saídas R$ (8.725,37) 

Camisetas R$ (480,00) 

Exaustor R$ (199,00) 

Live R$ (4.708,35) 

Material de const. R$ (2.149,47) 

Ação BA - Brinquedos R$ (564,09) 

Ação BA - Alimentos R$ (624,46) 

Saldo Operacional R$ 3.396,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 4. Novembro 

Novembro 

Saldo anterior R$ 3.396,82 

Entradas R$ 10.676,04 

Doações R$ 5.205,01 

Rifa R$ 3.220,00 

Mensalidade R$ 160,00 

Vakinha R$ 2.086,18 

Rendimento/Juros R$ 4,85 

Saídas R$ (8.480,01) 



Marcenaria 1/2 R$ (2.150,00) 

Kit escolar R$ (3.402,00) 

Mão de obra R$ (1.800,00) 

Armário Multiuso R$ (400,00) 

Doações Intech R$ (290,01) 

Cestas R$ (438,00) 

Saldo Operacional R$ 5.592,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 5. Dezembro 

Dezembro 

Saldo anterior R$ 5.592,85 

Entradas R$ 1.358,46 

Excedente Cesta Natal R$ 47,71 

Rifa R$ 200,00 

Doações R$ 1.108,29 

Rendimento/Juros R$ 2,46 

Saídas R$ (6.951,31) 



Marcenaria 2/2 R$ (2.150,00) 

Toldo R$ (1.700,00) 

Forro R$ (1.316,80) 

Frete Marcenaria R$ (200,00) 

Doações Ventilsol R$ (1.035,89) 

Canecas R$ (239,60) 

Reembolso pisos R$ (309,02) 

Saldo Operacional R$ (0,00) 

 

 

10 INDICADORES SOCIAIS 

 

Principais indicadores sociais 

- Percentual de crianças na escola 

62,5 % estão na escola de ensino regular 

-Percentual de Crianças analfabetas 

0% (Crianças com idade de 0 a 6 anos) 

 - Percentual de Crianças com mais de um ano de atraso escolar 

0% Todas as crianças em pré-alfabetização 

-Percentual de crianças fora da escola 

0% Todas as crianças do CEI estão em pré-alfabetização 

 -Percentual de professores do fundamental residentes com curso superior 

8 funcionários com ensino superior 

4 em andamento 

6 com magistério 

 - Taxa de alfabetização. 



100 % em processo de pré-alfabetização 

  

Principais indicadores sociais       

-Mortalidade infantil 

Sem informação 

 -Peso sobre altura 

Sem informação 

 -Taxa de incidência de doença 

Sem informação   

  

Indicadores de renda 

-Renda Per capita 

Renda per capta em média em $325,00 

 -Intensidade de pobreza 

Sem informação 

 -Percentual de crianças de 10 a 14 anos que trabalham 

100% das crianças são de 0 a 6 anos 

 -Empregabilidade 

Sem informação 

  

Indicadores de moradia/ infraestrutura   



-Domicílios com água encanada 

100 % dos moradores da região do CEI têm água encanada 

 -Domicílios com esgoto 

100 % dos moradores da região do CEI têm tratamento de esgoto pluvial e cloacal 

 -Domicílios com coleta de lixo 

100% têm coleta de lixo, porém não seletiva 

 -Números de moradores por domicílios 

Média de 4 moradores 

  

Indicadores ambientais 

-Taxa de desmatamento 

Sem informação 

 -Quantidade de lixo produzida 

Sem informação 

 -Taxa de reciclagem de lixo 

2 centros locais com serviço de reciclagem 

 Indicadores de violência e segurança pública 

-Crimes na região 

Cerca de 19% dos crimes registrados na Palhoça é na região do bairro onde está 

localizado o CEI Florzinha Azul (fonte Jornal da palhoça/2019) 

 -Polícia no bairro 

Existem 2 delegacias na região, mas nenhuma no bairro, existe patrulhamento constante.   



 

11 AVALIAÇÃO  

 

O terceiro setor é formado por organizações de iniciativa privada de utilidade 

pública, sem fins lucrativos e com origem da sociedade civil, este setor está atrelado às 

necessidades socioeconômicas, sendo a educação uma delas. Neste sentido, o CEI 

Florzinha Azul é uma organização não governamental - ONG que se importa com a 

educação e a qualidade de vida de crianças (quatro meses a seis anos). Os acadêmicos da 

7ª fase 2020/2 da Faculdade Municipal da Palhoça - FMP, ao longo do semestre 

desenvolveram ações e eventos com o intuito de captar recursos para realizar adequações 

em parte da estrutura do CEI Florzinha Azul. Ao longo do projeto alguns objetivos foram 

alcançados, com exceção da compra de mesas e cadeiras para a sala e a finalização da 

construção da sala para manter os alunos do turno integral. As metas estabelecidas neste 

projeto foram cumpridas dentro do prazo. O fim do semestre chegou, e a sensação é de 

dever cumprido com empenho e carinho. A participação dos parceiros nesse processo foi 

fundamental para a concretização desse projeto.  

 

 

 

 

 

 

11 ANEXOS  

 

 



 

       Fotos do antes da cozinha, sem a reforma.  

 

 

 Fotos do antes e da construção da calçada. Posteriormente será realizada a instalação do toldo adquirido pelo 

projeto.  



           

 Preparação da sala principal para instalação do forro.  

       

              

 



                   

         

 

 

    

   

 

 

 

 

 

Ação realizada no Brasil Atacadista para arrecadação de alimentos, brinquedos e contribuições, que aconteceu 

no dia 10 de outubro de 2020. 

 



 

Live realizada em prol da instituição CEI Florzinha Azul, para a divulgação de captação de recursos da 

Vaquinha online, realizada no dia 11 de outubro de 2020. 



 

No dia 10 de outubro de 2020, entregamos a camiseta do projeto para uma das parceiras, a vencedora do 

Masterchef Brasil 2017, Michele Crispim. 



 

Sorteio das cestas de natal via Instagram, realizado dia 27 de novembro de 2020. 

 



 

Cestas de Natal sorteadas aos nossos contribuintes e parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doações de kits escolares para a instituição em 11 de dezembro de 2020. 

           



 

   Doações de ventiladores, micro-ondas e garrafas térmicas, para a instituição em 14 de dezembro de 2020. 

 

Aquisições realizadas pelo projeto de armários, canecas, mesas e bancos.  

 



 

 

 

Observações: Por se tratar de um projeto que é desenvolvido em um espaço que depende de cronograma, clima 

do tempo e disponibilidade das pessoas nele engajadas, lamentamos não termos obtido tempo hábil para a  

inserção das fotos da conclusão da reforma dos espaços por nós atendidos, mas deixamos aqui nossa gratidão, 

cientes que fizemos nosso melhor e que as obras continuam a todo vapor a fim de finalizá-las para deixar um 

ambiente mais aconchegante para o futuro do nosso País que são as nossas crianças, sem mais... 


