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É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Os projetos sociais são um exercício de cidadania, pois envolvem as pessoas para além do seu 

campo de viver, permitindo a transposição de barreiras e preconceitos em benefício do outro. Eles 

são um meio para que haja maior conscientização do indivíduo diante do papel que ele 

desempenha na sociedade, além de despertar o sentimento de solidariedade. Essas novas 

linguagens, cada vez mais, invadem o espaço formal da escola. Promover projetos de cunho social é 

um passo importante para que os jovens cresçam conscientes do seu papel na sociedade. 

 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) definiu que a saúde é o completo estado de bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Observa-se que saúde é definida como 

qualidade de vida, dependendo de muitos fatores, como condições sociais, históricas, econômicas e 

ambientais. O estado de vulnerabilidade de muitas crianças no Brasil contradiz essa definição, uma 

vez que afeta diretamente a qualidade de vida de cada um. 

 

De acordo com e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), cada vez mais as políticas de atenção 

a criança em situação de risco enfrentam o desafio das precárias condições de vida em que estas se 

encontram, vivendo no cotidiano, muitas vezes, situações extremas de exclusão social, em que os 

direitos assegurados não são respeitados e com índices elevados de violação dos direitos das 

crianças no Brasil. 

 



Com isso, vivem negativamente as conseqüências das desigualdades sociais; da pobreza e da 

exclusão social; da falta de vínculos afetivos na família, espaços de socialização, falta de acesso à 

educação, trabalho, saúde, lazer, alimentação e cultura. Desde muito jovens, percebem-se como 

inferiores, incapazes, desvalorizados, sem o reconhecimento social mínimo que as faça crer em seu 

próprio potencial como ser humano. 

 

Temos então o cinema como importante linguagem de comunicação e cultura bem ao gosto das 

crianças, compartilhando a magia e entretenimento que normalmente não teriam acesso, 

utilizando-o como ferramenta de comunicação, educação e lazer, acreditando que o conhecimento, 

a cultura e o saber podem mudar a vida de cada um. 

 

O filme escolhido foi DIVERTIDAMENTE, que irá contribuir com a inteligência emocional infantil, 

através da história de uma criança que aprende a lidar com suas próprias emoções, com o intuito 

de desenvolver crianças mais saudáveis emocionalmente e seguras na procura de resoluções para 

seus problemas e adversidades em geral. 

 

É neste sentido que se faz necessária a sensibilização dos estudantes para que compreendam a 

realidade das pessoas que vivem em risco social, motivação principal para a escolha da instituição a 

ser beneficiada esse ano: Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que se trata como uma unidade 

de acolhimento a crianças e adolescentes carentes, que tiveram seus direitos violados, 

assegurando-lhes moradia, alimentação, saúde, educação, lazer e cultura, além do trabalho com 

suas famílias. É uma associação sem fins lucrativos, de cunho social, beneficente, assistencial, com 

sede na cidade de Montes Claros / MG. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Os projetos sociais nascem do desejo de mudar uma realidade. Foi a partir desse desejo embasado 

pela problemática social que envolve hoje a realidade de muitas crianças que vivem em situação de 

risco social no Brasil com seus direitos violados, entre eles o acesso ao lazer e a cultura que o 



Colégio Sólido despertou para a escolha da instituição que será realizado o Projeto Social deste ano, 

sendo ela o Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Montes Claros. 

 

Promover projetos de cunho social é um passo importante para que os jovens cresçam conscientes 

do seu papel na sociedade, resgatando atividades que envolvam valores como amor, 

companheirismo, amizade e respeito à diversidade. Assim, torna-se possível realizar uma mediação 

entre o estudante e outras realidades sociais, permitindo que a educação comece a transpor os 

muros da escola para, dentro da sua proposta social, atender a comunidade. 

 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Objetivo Geral 

Possibilitar a conscientização do estudante sobre a realidade das crianças que vivem de extrema 

vulnerabilidade social, em especial o público assistido pelo Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

de modo que se possa resgatar seus saberes, experiências e vivências, minimizando o sofrimento e 

trazendo “alegria” a instituição, as crianças e famílias através de ações que aproximem o aluno a 

formas mais concretas de participação social.  

 

Objetivos Específicos 

 Oportunizar ao aluno conhecimento sobre a realidade das crianças que vivem em extrema 

vulnerabilidade social; 

 Contribuir com a instituição assistida, oferecendo doações com maiores necessidades do 

momento; 

 Promover a conscientização e despertar no aluno o desejo de se engajar em projetos sociais 

e despertar valores como amor, companheirismo, amizade e respeito à diversidade; 

 Promover a integração e o desenvolvimento social, além de oferecer momentos de lazer. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Crianças do Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

 



5. METODOLOGIA 

 

5.1 O processo de construção das atividades após o filme será planejado pelos alunos com a 

coordenação da psicóloga Juscilene Alves. 

 

5.2 Para se inscrever no Projeto Social, o estudante deverá seguir os seguintes passos abaixo: 

 

 Entrega da Declaração da Igreja (com carimbo do responsável e CNPJ da instituição) 

juntamente com o comprovante de inscrição até o dia 10/06/2019 no Setor Pedagógico.  

            Unidade São José: Anne;  

            Unidade Santa Maria: Isabel;  

            Unidade Avenida: Flávia; 

 Entrega de doações de 1 kg de alimento (arroz, óleo, leite, feijão, açúcar, café) até o dia 

20/06/2019. 

Caso o aluno tenha interesse em realizar a doação em quantidade maior, ele tem liberdade 

para isso. 

Unidade São José: Deverão ser destinadas Kalily na biblioteca; 

Unidade Avenida: Flávia no Setor Pedagógico; 

Unidade Santa Maria: Isabel. 

 Entrega do trabalho escrito no Setor Pedagógico até o dia 12/08/2019. 

Unidade São José: Anne 

Unidade Avenida: Flávia 

Unidade Santa Maria: Isabel. 

 

 

5.3 Trabalho Escrito 

 

O trabalho escrito deverá conter o mínimo de seis páginas e máximo de nove e estar em 

conformidade com os itens abaixo: 

5.2.1 Conceito de vulnerabilidade social; 

5.2.2 O desenvolvimento da empatia na vida das pessoas; 

5.2.3 Fatores de risco em crianças e adolescentes que vivem em extrema vulnerabilidade social; 



5.2.4 A importância da participação em projetos sociais.  

5.2.5 Histórico da Instituição Beneficiada – Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

5.2.6 Relato sobre a execução do Projeto Social Cinema Mágico, contendo: 

 Aspectos principais do filme. 

 Breve descrição dos resultados obtidos. 

 Conclusão: Relatar a percepção da realização do projeto em relação à instituição e a seus 

assistidos, tendo como base o conteúdo pesquisado. 

 

 6. AVALIAÇÃO  

 

O projeto será avaliado de acordo com as seguintes etapas:  

 

 Apresentação na data, em conformidade com as normas de boa conduta, respeito e 

educação. 

 Qualidade do trabalho escrito; 

 Cumprimento dos prazos. 

 

Nota: A pontuação (2,0 pontos extras) será atribuída somente ao aluno que cumprir todas as 

etapas do Projeto. Desse modo, não haverá avaliação parcial, quando o aluno cumprir apenas parte 

dele. 

 

7. INVESTIMENTOS  

 

Assim como na Quadrilha, caberá ao aluno realizar sua inscrição na Unidade Avenida no Setor 

Financeiro, na Unidade São José na Biblioteca e na Unidade Santa Maria conforme os seguintes 

prazos: 

 

Do dia 13/05/2019 até o dia 31/05/2019 - R$ 30,00 (trinta reais) 

Do dia 01/06/2019 até o dia 10/06/2019 - R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

 



8. EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Data: 25 de junho. 

Horário: 07h10 às 12h30. 

Local: Colégio Sólido Unidade Santa Maria 

 

 

Montes Claros, 13/05/2019 

 

 

 

 

 


