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Comitê do Programa Amigo Energia 

 

Nome Setor 

Edivanda Alberti   Administrativo 

Fernanda Borges Benefícios  

Sonia da Silva Alves DRH  

Valeria Miranda  SESMT 

Jussara Bernardi Produção  

Alex Dalchasso  Manutenção 

 

 

Número de empregados Número de voluntários 

com Termo de Adesão 

Percentual de 

voluntários na Unidade 

138 44 31,88% 
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1. INTRODUÇÃO  

 

  O trabalho voluntário vem cada vez mais trazendo benefícios as 

comunidades, e aos próprios voluntários que dedicam o seu tempo, talento e 

vontade para as demandas da comunidade. 

 O voluntariado é uma opção de minimizar questões sociais e proporcionar uma 

melhor qualidade de vida a população, e vem alcançando notoriedade a cada dia 

pelo público atendido. 

A unidade Incubatório Chapecó I vem construindo o projeto de voluntariado em duas 

instituições, no Projeto Social Maria Leite e Escola Básica Nova Aurora. 

Portanto o desafio dos projetos foi além das atividades desenvolvidas, mas também, 

incentivar as ações voluntárias com os empregados da unidade, a vontade de 

colaborar e buscar o desenvolvimento social da comunidade.  

Após as sensibilizações do Programa Amigo Energia a unidade teve um crescente 

em seu número de voluntários nas suas ações. 

O projeto tem o nome de Sementes do Bem, sementes essas de transformação que 

vem acontecendo não só com o público atendido, mas com os próprios voluntários 

que vem se engajando cada vez mais com o trabalho voluntário. 

 

 “Quando somos bons para os outros, somos melhores para nós”. 

                                                                                                                         

Benajmin Franklin 
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1.1  Objetivo geral 

 

Contribuir para o desenvolvimento da comunidade no contexto social 

garantindo oportunidades de inclusão para crianças e adolescentes através da 

educação e esporte. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

- Incentivar o trabalho voluntário aos empregados; 

-Desenvolver projetos que contribuam para minimizar questões sociais oriundas da 

comunidade; 

- Mobilizar a comunidade para uma melhoria no cuidado com o meio ambiente; 

- Incentivar a transformação do olhar das crianças para seu futuro; 
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Projeto Social Maria Leite. 

 

 

 
“Somos todos anjos com uma asa só, e só podemos voar 

quando abraçados uns aos outros. ” 

 Luciano de Crescenzo 
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2. OBJETIVO 

 

Orientar e acompanhar as atividades do Projeto Social Maria Leite, afim de 

minimizar as vulnerabilidades dos atendidos pelo projeto, de forma adequada e 

continua. 

 

2.1. Início do Projeto Social Maria Leite 

 

O Distrito Marechal Bormann situa-se sendo o segundo mais populoso dos 

cinco distritos do município de Chapecó, conta com uma população de                              

4.780 habitantes. 

 A população do distrito muitas vezes fica desassistida ou sem acesso ao esporte e 

lazer, onde as crianças no contra turno escolar muitas vezes ficam nas ruas. 

O projeto Maria leite nasceu nesta comunidade, foi através do sonho de uma criança 

e persistência de uma mãe que não media esforços para realizar o sonho dos filhos. 

Na época o filho mais novo de Maria queria muito participar de uma escolinha de 

futebol e Maria sem condições de proporcionar está recreação ao filho montou uma 

turma para jogar futebol. 

A escolinha de futebol teve início no ano de 2011, com a participação na época de 

20 crianças, estas reuniam se em campos de futebol locados pela idealizadora do 

projeto. 

O projeto foi batizado como Projeto Social Maria Leite em homenagem a essa mãe 

que se chama Maria Rampell Leite, o mesmo é sem fins lucrativos e conta hoje 

como apoio de empresas, entidades e voluntários. 

O esporte é capaz de transformar vidas, ainda mais se estiver sendo acompanhado 

e buscando a superação de situações de vulnerabilidade social.  O projeto hoje 

busca encaminhar para o mercado de trabalho, além é claro de criar condições para 

a melhora no desempenho escolar. 

 Hoje o projeto conta com 120 crianças de 5 a 17 anos, com treinos de segunda a 

sábado atendidas em dois campos locados pelo projeto. 
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Horários dos Treinos Projeto Social Maria  
 

 Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  

18h ás 20h  18h ás 20h  18h ás 20h 18h ás 20h  18h ás 20h 13h ás 17h  

 

 

2.2. Identificação das demandas do Projeto Social Maria Leite 

 

O trabalho voluntário da unidade no projeto iniciou após a tragédia do Time da 

chapecoense, pois antes do ocorrido o médico Dr. Marcio Koury era quem 

patrocinava e buscava recursos no próprio time da Chapecoense através dos 

jogadores. 

No ano de 2017 iniciou o trabalho dos voluntários da unidade, no Projeto Social 

Maria Leite, estes identificaram várias demandas vindas das crianças e também da 

organização do projeto como um todo. 

Os voluntários avaliaram na época que a principal necessidade era financeira, era 

necessário buscar recursos para manter o projeto com aluguel de campo e 

alimentação para as crianças. 

Sensibilizados com a causa, não mediram esforços para criar a 1º diretoria do 

projeto, estes participaram desde o início na criação e como membros da mesma. 

 

 

Foto nº 01: Diretoria do Projeto Social Maria Leite. 

 

 
Composição: 
 
Maria Rampell Leite (Presidente - Fundadora do Projeto) 

Luís Carlos Ferrari (Vice-Presidente – Comunidade) 

Neusa Schimitz Langemberg (Secretária – Comunidade) 
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Malvir Dalla Rosa (Segundo Secretário- Comunidade) 

Viviane Araújo (Tesoureira- Comunidade) 

Sonia Alves da Silva (Conselho Fiscal – Voluntária/Aurora Alimentos)  

Valeria Miranda (Conselho Fiscal – Voluntária/Aurora Alimentos)  

Roberto Frederico Coelho (Conselho Fiscal – Comunidade) 

 

 

Foto nº 02: Apoiadores do projeto na reunião da formação da diretoria. 

 
 

Após a consolidação da diretoria as dificuldades permaneceram, e estas 

pessoas sempre com muita boa vontade realizavam as atividades, mas sentiam a 

necessidade de regularizar a parte documental do projeto e das crianças. 

 Em 2018 a parceria com o Programa Viver se fortaleceu, este encaminhou projeto à 

prefeitura municipal assim garantindo recursos financeiros para o Projeto Social 

Maria Leite.  A diretoria do projeto novamente encontrou dificuldades, tinha 

conhecimento de que o projeto iria receber um recurso, mas não sabiam como 

aplicar o mesmo e realizar a prestação de contas.  

Após ouvir a diretoria do projeto, dificuldades, anseios junto com a equipe da FALB 

traçamos o nosso plano de atividades, buscamos conhecimento e parcerias para 

garantir que o projeto realizasse um trabalho solido. 

 Neste planejamento contemplamos as demandas: 

- Fortalecer a relação com a comunidade; 

- Organização da parte documental; 

 - Buscar mais apoiadores; 

- Acompanhar os alunos através de madrinhas e padrinhos; 

- Aproximação dos pais no projeto; 

- Implantação de mensalidades; 

- Criação de logomarca; 
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- Buscar recurso para confecção de uniformes; 

- Regularização dos cadastros dos alunos; 

- Garantir lanches nos sábados aos alunos. 

 

2.3. Cronograma de ações no Projeto Social Maria Leite 

 

OBS: Nos meses de janeiro e fevereiro o projeto esteve de recesso, período de 
férias escolar. 
 

 

 

2.4. Divulgação  

 

 

 

 

Ação Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Feira de Roupas X

Dia da Criança X

Jantar Beneficente X

Natal Solidário X

Pascoa X

Reunião com o programa Viver X

Encontro com Equipe  da FALB X

Atividades de acompanhamento (UCEFF E circo Thyani) X

Convênio estágio X

Reunião com FALB, diretoria do projeto e voluntários X

Ação Cooperada X

Regularização de cadastros X

Data de envio da matéria para o Jornal 

Mural

Número de 

voluntários na 

Ação

Partes interessadas da 

Instituição 

Data/Horário da realização 

da Ação: 

2017 - Feira de Roupas 6 Comunidade 10/10/2017 das 13h às 17h

2017 - Dia da Criança 4 Crianças atendidas pelo projeto. 14/10/2017 das 13h às 17h

2017 - Jantar Beneficente 11  Comunidade 25/11/2017 das 18h às 22h

2017 - Natal Solidário 3 Crianças atendidas pelo projeto. 16/12/2017 das 13h às 17h

2017 - Páscoa 3 Crianças atendidas pelo projeto. 07/04/2018 das 13h às 17h

01/06 - Reunião com o Programa Viver 3 Diretoria e Voluntários 28/05/2018 das 19h às 21h

01/06 - Encontro com Equipe da FALB 3  Voluntários
29/05/2018 das 8h:30min às

10h:30min 

Dias 09 e 15/06/2018 das 8h às

12h.

Dia 16/06/2018 das 17h às 19h 

25/06 - Convênio estági 4 Crianças atendidas pelo projeto. 18/06/2018 das 9h às 10h:30min  

25/06 - Reunião com a equipe da FALB, diretoria

do projeto e voluntários
4  Presidente do Projeto 13/06/2018 das 9h às 10h:15min  

Ação cooperada (reportagem feita pela MB –

Orientação Debora)
40  Comunidade 28/07/2018 das 13h às 17h

05/10 - Regularização de cadastros 2 Crianças atendidas pelo projeto.
Dias 10,11 e 12/09 das 18h às

20h 

06/07 - Acompanhamento de Atividades (UCEFF e 

Circo Thyani)
2 Crianças atendidas pelo projeto.
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2.5. Matérias vinculadas a imprensa 

 

2.5.1. Divulgação da Ação Cooperada na página Rural e na página UCEFF 

 
Sexta-feira, 27 de julho de 2018 - 15h44m 

SC: distrito de Marechal 

Bormann, em Chapecó, recebe 
Ação Cooperada da Falb 
Iniciativa é da Fundação Aury Luiz Bodanese e Aurora Alimentos 

Chapecó/SC 

Com o objetivo de incentivar e consolidar o trabalho voluntário na comunidade e promover a educação para o exercício 
consciente da cooperação e da sustentabilidade, a Cooperativa Central Aurora Alimentos promove, por meio da 
Fundação Aury Luiz Bodanese (Falb), mais uma edição da Ação Cooperada intitulada como Minha Família no Projeto 
Social Maria Leite. O evento será realizado neste sábado (28), das 13h às 17h, na Escola Marcolina Rodrigues, no 
Distrito de Marechal Bormann, em Chapecó. 
 
A iniciativa terá apoio do Projeto Maria Leite e conta com a parceria da Escola Marcolina Rodrigues, Cras, Erva Mate 
Dois Irmãos, Programa Viver, Sicoob, Sesi e Unopar. Os moradores terão acesso gratuito a cerca de 15 atrações 
diferentes. 
 
Brinquedos infláveis, pinturas de rosto e de desenho, oficina de jujuba, degustação de produtos da Aurora Alimentos e 
também de pipoca e algodão doce são algumas das atrações disponíveis. Além disso, a população poderá emitir CPF. 
As mulheres também terão esmaltação gratuita. Durante todo o evento será disponibilizado erva mate para mateada. 
Os interessados devem levar cuia, bomba e térmica. Estão disponíveis ações dos programas da Falb como Contação de 
Histórias, Vivendo Saúde, Família é Tudo e Eco Cooperação, demonstrando a atuação da Fundação nos diferentes 
eixos. 
 
A presidente da Fundação Aury Luiz Bondanese Isabel Cristina Machado observa que que a intenção da unidade é, por 
meio da Ação Cooperada, realizar serviços essenciais e gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, educação, lazer e 
cultura. A ação contará com o apoio de parceiros e voluntários de diversas áreas em prol das famílias atendidas pelo 
Projeto Social Maria Leite e comunidade. 
 
Jussara Bernardi trabalha no setor administrativo interno do Incubatório Chapecó há um ano e quatro meses e pela 
primeira vez atuará como voluntária do programa Amigo Energia. "Sempre contribuí em iniciativas como campanha do 
agasalho, por exemplo, mas nunca havia trabalhado como voluntária. Me sinto lisonjeada em fazer parte desse projeto 
e poder contribuir também com o meu trabalho. Sem dúvidas a Ação Cooperada aproximará a comunidade da Aurora 
Alimentos e, através das atividades disponibilizadas, oportunizará momentos de lazer e alegria", considera. 
 
A supervisora administrativa do Incubatório, Edivanda Alberti, explica que o projeto Maria Leite nasceu na comunidade 
do Distrito de Marechal Bormann, através do sonho de uma criança e persistência de uma mãe que não media esforços 
para realizar o sonho dos filhos. Na época o filho mais novo de Maria Rampell Leite queria muito participar de uma 
escolinha de futebol e Maria sem condições financeiras de proporcionar esta recreação ao filho, formou uma turma 
para jogar futebol. 
 
O início das atividades se deu no ano de 2011 com a participação, na época, de 20 crianças. Atualmente 163 crianças e 
adolescentes tem, através do projeto, oportunidades de inclusão social por meio do esporte. O projeto foi batizado 
como Projeto Social Maria Leite em homenagem a essa mãe. O mesmo é sem fins lucrativos e conta hoje com o apoio 
de empresas, entidades e voluntários. "Os voluntários da unidade, sensibilizados com a causa, e em conjunto com a 
Falb se mobilizaram para promover um dia diferente, envolvendo a comunidade e as famílias das crianças e 
adolescentes, fortalecendo o projeto na comunidade. É a segunda vez que o Distrito de Marechal Bormann recebe esta 
ação. Iniciativas desse cunho tem a finalidade de proporcionar o exercício da cidadania as pessoas", complementa 
Edivanda. 

 
Fonte: Fundação Aury Luiz Bodanese (Falb)  

Fonte: http://www.paginarural.com.br 

http://www.paginarural.com.br/
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Fonte: https://www.uceff.edu.br/uceff/chapeco/noticias/uceff-chapeco-e-parceira-em--acao-cooperada--

no-bormann 
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2.6. Atividades Desenvolvidas 

 

2.6.1. Feira de Roupas 

 

Ações desenvolvidas: 

Com o objetivo de arrecadar recursos os voluntários da unidade juntamente com a 

diretoria do projeto realizaram duas feiras de venda de roupas. 

 

Benefício / Resultado da Ação: 

Com as duas arrecadações, totalizou o valor de R$ 1.938,00. Os recursos foram 

utilizados para aluguel de campo e demais despesas do projeto. 

 

A ação terá continuidade: De acordo com a necessidade ou demanda de recursos 

financeiros vindos do projeto. 

Parceiros: Uno Chapecó, Programa Viver, Uceff. 

 

 
Foto nº 03: Voluntários da feira de roupas  

 

 

Foto nº 04: Feira de roupas  

   



 

12 
 

2.6.2.  Dia da Criança  

 

Ações desenvolvidas: 

Os voluntários juntamente com os parceiros realizam sensibilização com as crianças 

atendidas pelo projeto, através da Assistente Social do Programa Viver Elisiane 

Sanches com o tema Valorização das Oportunidades e após a atividade foi servido 

lanche. 

Benefício / Resultado da Ação: 

Proporcionou as crianças uma tarde de recreação, buscando o envolvimento e 

comprometimento delas com as atividades do projeto. 

A ação terá continuidade: A atividade é realizada anualmente para comemorar o 

dia da criança. 

Como se dará continuidade na ação: De acordo com o planejamento.  

Parceiros: UCEFF, Lions e Programa Viver. 

 

 
Foto nº 05: Voluntários preparando o lanche das crianças  

 

 

Foto nº 06: Crianças durante a ação.  
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2.6.3. Jantar beneficente   

 

Ações desenvolvidas:  

 Com o objetivo de arrecadar fundos para o Projeto Social Maria Leite voluntários, 

diretoria do projeto e Programa Viver realizaram jantar beneficente com bingo. Os 

voluntários confeccionaram ingressos, cartazes de divulgação, venderam ingressos, 

prepararam e serviram o jantar.    

 

Benefício / Resultado da Ação: 

 O evento arrecadou o valor de R$ 5214,00, este recurso está sendo utilizado na 

manutenção do programa. O sentimento que fica com está ação é que o alimento 

satisfaz a necessidade física e o trabalho voluntário alimenta a alma. 

A ação terá continuidade:  De acordo com a necessidade de recursos financeiros 

para o projeto. 

Parceiros: Programa Viver. 

  
 Foto nº 07: Bingo Jantar beneficente 

 

 
Foto nº 08: Voluntários da ação   
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Foto nº 09: Voluntários preparando o risoto 

 

 
Foto nº 10: Voluntários preparando a refeição. 

 

2.6.4. Natal Solidário 

 

Ações desenvolvidas:  

O projeto realizou tarde festiva com as crianças, afim de comemorar a data com 

doação de chuteiras e lanche. 

Benefício / Resultado da Ação: 

 Muitas das crianças atendidas no projeto, não tem a oportunidade de ter momentos 

como estes e não ganham presentes no Natal. Assim o Projeto9 fortalece o vínculo 

com os alunos nestas atividades. 

A ação terá continuidade: Sim é uma das datas que o projeto mantem anualmente 

e a parceria nesta atividade será mantida. 

Parceiros: Uceff com a doação das chuteiras. 



 

15 
 

 

Foto nº 11: Entrega de presentes  feito pelo papai Noel . 

  

2.6.5. Páscoa  

 

Ações desenvolvidas: Organizado pelos voluntários e demais parceiros tarde 

recreativa com lanches e doces aos atendidos pelo projeto. 

Benefício / Resultado da Ação: 

Muitas das crianças atendidas pelo projeto não teriam a oportunidade de comemorar 

a data, assim os voluntários sensibilizados auxiliaram na atividade. 

A ação terá continuidade: A comemoração é realizada anualmente e estará no 

cronograma de atividades do Programa Amigo Energia. 

Parceiros: Programa Viver, Uceff, LIONS 

 

 
 Foto nº 12: Crianças do projeto durante atividade.  
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 Foto nº13: Voluntários da atividade.  

 

 
Foto nº14:  Crianças do projeto durante atividade.  

 

  
Foto nº15: Voluntários preparando ao lanche  

 

2.6.6. Encontro com o Programa Viver  

 

Ações desenvolvidas:  

 Após a aprovação do recurso vindo da prefeitura através do Programa Viver à 

equipe sentia dificuldades, pois não sabia ao certo o valor destinado e como 

poderiam utilizar este valor, os voluntários buscaram a diretoria do Programa Viver 

para melhor aplicar os recursos vindos para o projeto.   

Benefício / Resultado da Ação: 

A reunião possibilitou o melhor entendimento da aplicação dos recursos e 

consequentemente maior benefício aos usuários do projeto.  
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“Segundo a Voluntária Sonia que também faz parte da diretoria do projeto a partir da 

reunião a diretoria entendeu onde e como aplicar os recursos que hoje estão 

vinculados ao Programa Viver e são destinados ao Projeto Maria Leite. ” 

 

A ação terá continuidade: Caso surgir novos procedimentos e demandas 

Como se dará continuidade na ação:  Através de reunião com o apoiador.  

Parceiros: Programa Viver e Diretoria do Projeto. 

 

 
Foto nº 16: Reunião com a equipe técnica do Programa Viver  

  

2.6.7. Encontro com a Equipe da FALB  

 

Ações desenvolvidas:  

Os voluntários reuniram se com a equipe da Fundação Aury Luiz Bodanese afim de 

apresentar as demandas vindas do projeto Maria Leite e juntos pensarmos em ações 

efetivas que venham a atender tais necessidades. 

Benefício / Resultado da Ação: 

Com toda a experiência e disponibilidade a equipe da FALB repassou 

conhecimentos, materiais de apoio, incentivando os voluntários e mostrando o 

quanto podemos fazer de diferença na vida das pessoas. 

 

A ação terá continuidade: Caso o projeto apresentar demandas, e estas sejam 

necessárias os envolvimentos da equipe da FALB buscarão está parceria.  

Parceiros: Fundação Aury Luiz Bodanese 
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Foto nº17: Reunião dos voluntários com a equipe da FALB. 

  

2.6.8. Auxilio nas atividades desenvolvidas pelo projeto junto a Uceff e circo 

Tihany 

 

Ações desenvolvidas:  

Os voluntários acompanharam atividades que parceiros ofereceram as crianças. 

As atividades foram visita no polo da Uceff e cinema com a temática abuso sexual 

de crianças e adolescentes. Também organizaram o transporte, confeccionaram 

identificações e auxiliaram no lanche para o passeio ao Circo Tihany. 

Benefício / Resultado da Ação: 

Com a atividade de cinema na Uceff proporcionou aos atendidos informação e 

encorajamento as crianças para denúncia. Já com o espetáculo do circo as crianças 

puderam viver o mundo encantado do circo. 

A ação terá continuidade:  

A Uceff vem ao longo do ano proporcionando aos atendidos pelo projeto várias 

atividades, sendo de extrema importância mantermos a atividade realizada. 

Parceiros: Prefeitura Municipal, GAPA e Uceff. 
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Foto nº18: Crianças no circo. 

 
Foto nº19: Atividade no Uceff. 

 

Foto nº 20: Atividade no Uceff. 

 

2.6.9.  Parceria com a UNOPAR convênio 

 

Ações desenvolvidas:  

Foi firmado convênio de estágio do profissional de educação física, este tem a 

finalidade de atender 4 turmas de crianças do projeto de forma adequada e continua. 

Benefício / Resultado da Ação: 
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O valor destinado a contratação de estagiário estava disponível desde fevereiro e 

não estava sendo utilizado por falta de contato com a Unopar, assim o projeto 

estava pagando um valor a menor ao estagiário e com recursos próprios. 

 O convênio com a UNOPAR e Programa Viver será mantido até dezembro/18. 

Além da garantia de aulas adequadas aos alunos também o próprio estagiário que é 

morador do Distrito de Marechal Bormann, irá conseguir com este recurso auxiliar no 

pagamento de sua mensalidade.  

A ação terá continuidade: Ação será encerrada em dezembro/18, mas com a 

possibilidade de nova parceria para outros estagiários. 

Parceiros: UNOPAR e Presidente do Projeto Social Maria Leite. 

 

  
Foto nº21: Reunião com equipe da UNOPAR. 

 

2.6.10. Reunião com a equipe da FALB, Diretoria do Projeto Maria Leite e 

Voluntários  

 

Ações desenvolvidas:  

Encontro da Equipe da FALB, Diretoria do projeto e voluntários afim de buscar 

orientações sobre a parte documental do projeto. 

Benefício / Resultado da Ação: 

Diante das dificuldades encontradas no projeto, uma delas é a falta de orientação da 

própria Maria, que hoje busca atender a demanda que chega até ela de número de 

alunos, não se preocupando com a parte documental. Na oportunidade foram 

repassadas formas de conduzir a equipe de trabalho do projeto bem como a 

organização administrativa. 



 

21 
 

“A Sra. Maria relata o que foi de grande valia, ficou muito grata pela oportunidade e 

com certeza estará aplicando os conhecimentos, sempre pesando no bem-estar dos 

usuários do projeto”. 

A ação terá continuidade:  A ação foi de grande valia, mas sentimos a necessidade 

de ampliar aos demais membros da diretoria, assim orientando   o papel de cada 

membro dentro do projeto. 

Como se dará continuidade na ação: A ação será inclusa dentro da programação 

do Programa Amigo Energia da unidade, junto ao cronograma de 2019. 

Parceiros: Fundação Aury Luiz Bodanese. 

 

 
Foto nº 22: Equipe da FALB , voluntários e Maria leite  

 

 
Foto nº 23: Reunião com equipe da FALB, voluntários e Maria leite  
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2.6.11. 1º Reunião de Pais do Projeto Social Maria Leite 

 

Ações desenvolvidas: 1º Reunião de Pais do Projeto Social Maria Leite, na reunião 

foi apresentado o funcionamento do projeto solicitado a participação dos pais nas 

atividades, bem como estabelecendo regras aos participantes do projeto. Como 

forma de incentivar a participação dos pais foram sorteadas 2 camisetas da 

chapecoense e servido lanche  . 

Benefício / Resultado da Ação: 

A reunião além dos pais conhecer melhor a forma de funcionamento do projeto, 

conseguimos definir junto aos pais uma mensalidade para os alunos participar das 

atividades do projeto. Com a contrapartida dos pais o projeto terá recursos para 

proporcionar as crianças  a participação em campeonatos ( transporte)  Os pais 

foram convidados a participar da nova diretoria do projeto. O evento contou com a 

equipe da FALB e presença de 37 pais. 

A ação terá continuidade:  A ação será permanente com dias agendados e será 

encaminhado convite aos pais. 

Parceiros: Fundação Aury Luiz Bodanese e Diretoria do Projeto. 

 

       
Foto nº 24: Maria Leite e Isabel Machado      
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Foto nº 25:  Reunião de pais  

 

 
 Foto nº 26: Entrega do brinde do sorteio   

 

2.6.12. Ação cooperada 

 

Ações desenvolvidas: 

Em conjunto com a FALB os voluntários se mobilizaram para promover um dia 

diferente, envolvendo a comunidade e as famílias das crianças e adolescentes, 

atendidos no Projeto Social Maria Leite fortalecendo o projeto na comunidade. 

Foram oferecidos a comunidade os serviços de confecção de CPF, degustação dos 

produtos Aurora, Programas da FALB (Família é Tudo, Contação de histórias, eco 

cooperação, vivendo saúde, família é tudo), orientações de saúde, orientações 

financeiras, jogos, brinquedos infláveis, pintura no rosto, oficina de jujuba, mateada, 

teatro, algodão doce, pipoca e esmaltação.  

Benefício / Resultado da Ação: 

Envolvimentos dos voluntários com a ação, fortalecimento da Aurora e do Projeto 

Maria Leite com a comunidade. O publico atendido na ação foi de 400 pessoas. 
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A ação terá continuidade: Será avaliado junto ao FALB a possibilidade de nova 

ação no ano de 2020. 

Parceiros da Atividade: Escola Marcolina Rodrigues, Cras, Erva Mate Dois Irmãos, 

Programa Viver, Sicoob, Sesi e Unopar.  

 
Foto nº 27:   Pintura no rosto  

 

 
 Foto nº 28:  voluntários da ação   
 

 
 Foto nº 29: Público durante a atividade  
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Foto nº 30: Público atendido  
 

2.6.13. Regularização e cadastros  

 

Ações desenvolvidas: Os voluntários juntamente com a diretoria do projeto, 

realizaram 108 cadastros de crianças, os quais não tinham a documentação 

regularizada. 

Benefício / Resultado da Ação: Para manter a parceria com o programa Viver e 

receber os recursos destinados ao projeto, havia necessidade de que as crianças 

tenham cadastros comprovando assim o seu vínculo ao projeto. 

A ação terá continuidade: A ação será permanente pois a cada aluno que for 

incluso nas atividades precisa estar com a documentação regularizada. 

Parceiros: UCEFF 

 

 

Foto nº 31: Regularização de cadastros 
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Foto nº 32: Regularização de cadastros  
 

2.6.14. Atividades em desenvolvimento 

 

Algumas atividades dentro do Projeto Social Maria Leite estão em andamento, 

estas estarão atendendo mais uma vez as demandas financeira e de fortalecimento 

do projeto na comunidade. 

- Captação e recursos através de rifas e patrocínios para confecção de uniforme 

para as crianças participar de campeonatos. 

- Entrega da nova logomarca onde os alunos auxiliaram com desenhos para criar a 

identificação visual da escolinha de futebol do Projeto Social Maria Leite. 

-Está sendo avaliada a possibilidade de ação beneficente para captação de recurso 

a fim de auxiliar nas despesas do aluno do projeto que irá jogar futebol em Portugal 

em time profissional (2019). 

- Auxílio na organização documental do projeto para criação do CNPJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

Avaliação 1: Presidente do Projeto Social Maria Leite 
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Avaliação 2: Programa Viver – Parceiro do Projeto Social Maria Leite. 
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Escola Básica Municipal Nova 

Aurora 

  

 

 

 

“Seja a mudança que você quer ver no 

mundo “. 

 Mahatma Gandhi. 
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3. OBJETIVO 

 

Atender as demandas da escola a fim de transformar a realidade escolar, 

buscando o desenvolvimento da equipe técnica e dos alunos. 

 

3.1. Escola Básica Municipal Nova Aurora 

 

A escola Nova Aurora foi fundada em 11 de abril de 1989, com intuito de 

atender filhos de empregados do Incubatório e comunidade do interior de Chapecó. 

A escola conta com pré-escola e ensino fundamental anos iniciais, hoje atende 127 

crianças. 

  A escola oferece aos alunos 5 salas de aula, laboratório de informática, 

biblioteca, pátio coberto, área verde, banheiros adaptados, parque infantil. 

 

3.2. Identificação das demandas da Escola Básica Municipal Nova Aurora 

  

Desde a criação da escola os empregados da unidade se mobilizam em dar 

suporte a escola e a equipe técnica. 

A escola apresenta várias demandas que hoje não são supridas pelo poder 

público, os empregados sensibilizados com a causa que muitas vezes são dos seus 

filhos ou familiares criaram um grupo de voluntários para atender as demandas da 

escola. 

Desde a fundação da escola a jardinagem vem sendo feita pelos voluntários 

da unidade, que cada vez mais buscam fazer melhorias no ambiente escolar. 

No ano de 2018 a escola passou por uma reestruturação de profissionais direção e 

coordenação, estes profissionais buscaram adequar algumas situações pendentes, 

com as mudanças motivou ainda mais os voluntários a auxiliar e transformar a 

realidade escolar. 

Iniciamos nossa atividade com um plano de atividades construído pelos 

voluntários e direção da escola, onde conseguimos identificar as principais 

demandas que foram de manutenção, capacitação de professores, organização, 

limpeza e coleta de resíduos. 

  Os resíduos anteriormente eram recolhidos de 15 em 15 dias dificultando o 

armazenamento, assim ficando exposto na frente da escola onde as sacolas eram 

rasgadas e os resíduos misturados. 
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Além destas demandas a direção nos mostrou a grande preocupação em 

como envolver as pessoas, como compromete-las com as novas diretrizes da 

escola.  

 

3.3. Cronograma de Ações na Instituição (Outubro 2017 a setembro 2018) 

 

 

OBS: A jardinagem com corte de grama é feita mensalmente. 

 

3.4. Divulgação  

 

 

 

3.5. Atividades desenvolvidas  

 

3.5.1. Jardinagem  

 

Ações desenvolvidas:  

Atividades de jardinagem a fim de auxiliar a escola para receber os pais, na 

realização do encontro Família na escola. 

Benefício / Resultado da Ação: 

Proporcionou um ambiente mais adequado para as atividades que foram realizadas 

com as famílias das crianças. 

A ação terá continuidade: A Ação é continua sendo que a escola não tem recursos 

para esta atividade, ficando sob responsabilidade dos voluntários. 

Parceiros: Voluntário Externo Adriano – Empresa Oliboni. 

 

Ação Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Jardinagem x x x x x x

Mutirão de limpeza e organização x

Construção da Horta x

Visita a estação de tratamento de agua e

estação de tratamento de efluentes 
x

Data de envio da matéria para 

o Jornal Mural

Número de 

voluntários na ação

Partes interessadas da 

Instituição

Data/Horário da realização 

da Ação: 

16/04 - Jardinagem 3 Comunidade Escolar 14/04/2018 das 9h às 11h

25/06 - Mutirão de limpeza e

organização 
12  Crianças da escola 16/06/2018 das 9h às 15h  

31/07 - Construção da Horta 3 Crianças da escola 07/06/2018 das 8h às 11h 

31/08 - Visita a estação de

tratamento de agua e estação de

tratamento de efluentes

3 Crianças da escola 
15/08/2018 das 9h às 11h e

das 13h às 15h 
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Foto nº 33: Atividade de   jardinagem 

 

  

Foto nº 34: Voluntários da atividade  

   

3.5.2. Mutirão de limpeza da escola 

 

Ações desenvolvidas: O mutirão na escola contemplou a limpeza e organização 

das salas de aula e também da área externa, com poda de árvores, desmanche da 

horta que não tinha condições de uso, manutenções elétricas e civis. A atividade 

contou com almoço coletivo. 

Benefício / Resultado da Ação: Além do fortalecimento do vínculo com a 

comunidade, a atividade proporcionou melhor organização do espaço bem como 

eliminação de desperdícios de tempo e materiais. Além do bem-estar das crianças, 

incentivando o cuidado com o espaço onde estão inseridos e também com o meio 

ambiente.  

A ação terá continuidade: Será avaliado de acordo com a necessidade da escola. 

Parceiros: Direção e conselho escolar. 
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Foto nº 35:  Voluntários na atividade 

 

 
Foto nº 36: Voluntários na atividade 

 

 

Foto nº 37: Voluntários na atividade 
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Foto nº 38: Voluntários da atividade 

 

 

3.5.3. Construção da nova horta 

 

Ações desenvolvidas:  

Após o mutirão de limpeza os voluntários mobilizaram-se para a construção da nova 

horta, está refeita com materiais da antiga, assim evitando custos desnecessários.    

Benefício / Resultado da Ação: 

 O espaço voltou a se tornar produtivo, a revitalização fará com que a as crianças 

tenham alimentos saudáveis. O plantio de verduras e legumes será feito em 

atividade escolar com as crianças estas com certeza levarão ensinamentos, além 

dos alunos se sentir parte da construção de um novo ambiente escolar.  

A ação terá continuidade: A horta será conservada através de manutenções 

futuras que serão feitas pelos voluntários. 

Parceiros: Voluntários da comunidade. 

 

      
Foto nº 39: Horta da escola antes da reforma       
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Foto nº 40: Horta após a reforma  

 
 

3.5.4. Visita dos Alunos da Escola Básica Municipal Nova Aurora na estação 

de tratamento de água e efluentes 

 

Ações desenvolvidas:  

Os voluntários da unidade organizaram visita para   90 alunos acompanhados pelas 

professoras que estiveram na unidade para conhecer o processo da estação de 

tratamento de água e de efluentes.  

Na oportunidade conheceram o processo de purificação da água captada no riacho 

próximo a unidade, também conheceram o processo de limpeza dos efluentes para 

que estes retornem ao meio ambiente. 

A comunidade tem grande dificuldade de manter o rio sem poluentes, pois o 

recolhimento dos resíduos e feito de forma quinzenal e somente  do material seco 

assim a comunidade joga os resíduos no rio. 

Benefício / Resultado da Ação: 

A visita veio ao encontro do projeto que a escola vinha desenvolvendo sobre a agua. 

A atividade proporcionou a conscientização dos alunos quanto aos cuidados com o 

meio ambiente, onde puderam entender que do riacho que passa próximo a 

comunidade é a agua consumida na escola. 

A ação terá continuidade:  

A atividade pode ter continuidade, através de campanha de conscientização junto à 

escola e comunidade, sobre a separação e destinação correta dos resíduos. 

E cuidado com os recursos naturais. 

Parceiros: Professores  
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Foto nº 41: 1º turma da visita  

  

  
Foto nº 42:  Alunos durante a visita           

        

    
Foto nº 43:  2º turma da visita  

    

 
Foto nº 44:  Alunos acompanhando teste   
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3.6 Atividades em desenvolvimento 

 

Para o ano de 2018 temos programado a capacitação dos professores no 

programa 5S (A LUPA), mantendo assim o padrão das mudanças realizas através 

do mutirão de limpeza. 

Também pretende-se buscar parceria com as agentes de saúde e associação 

de catadores de resíduos para minimizar o impacto ambiental causado pelo descarte 

incorreto dos resíduos na comunidade do interior do Distrito de Marechal Bormann. 

 

3.7 Avaliação 1:  Escola Básica Municipal Nova Aurora. 

   

 

 

 

 

 

 

 

4  
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4. DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

4.1.  Introdução 

 

Além dos dois projetos desenvolvidos pelos voluntários, surgiram novas 

demandas as quais precisamos trabalhar com a comunidade e com os empregados 

da unidade. 

As atividades foram de arrecadação e alimentos juntamente como programa Mesa 

Brasil o qual atende entidades de Chapecó e região, a sensibilização para o trabalho 

voluntário, cinema da prevenção nas escolas, gincana da prevenção, ação de 

combate as drogas no Distrito de Marechal Bormann , dia de combate à exploração 

sexual de crianças e adolescentes e doação de sangue.  

 

4.2.   Cronograma de Ações na Instituição (Outubro 2017 a Setembro 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Campanha de Arrecadação de 

Alimentos  
X

Sensibilização para o trabalho

voluntário
X X

Cinema da Prevenção nas 

Escolas.
X X X

Gincana da Prevenção X X X X

Ação de combate as Drogas 

no Distrito de Marechal 

Bormann

X

18 de maio – Dia de combate 

a exploração sexual de 

crianças e adolescentes.

X

 Doação de sangue X
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4.3. Divulgação 

 

 

 

4.4.  Sensibilização para o trabalho voluntário 

 

Ações desenvolvidas: Em parceria com a FALB foram realizadas sensibilizações 

aos empregados, incentivado o trabalho voluntário, esclarecendo a todos que para 

fazermos o bem não precisamos de habilidades especificas e que todo tem 

condições de auxiliar. 

 Benefício / Resultado da Ação: A atividade despertou aos empregados novas 

habilidades, como o   trabalho em equipe e iniciativas de liderança, assim como 

também pensar e propor novas soluções no seu dia a dia de trabalho. Na unidade 

após as sensibilizações tivemos um acréscimo de 30% no número de voluntários. 

A ação terá continuidade:  De acordo com a necessidade da unidade estaremos 

planejando novas atividades. 

Parceiros: Fundação Aury Luiz Bodanese. 

Data de envio da matéria 

para o Jornal Mural

Número de 

voluntários na 

Ação

Partes 

interessadas da 

Instituição

Data/Horário da realização da Ação: 

Das 00h00min às 00h00min

16/04 - Campanha de 

Arrecadação de Alimentos
2

Comunidade de

Chapecó 
07/04/2018 das 9h às 11h 

05/10 - Sensibilização para

o trabalho voluntário
2

Empregados da

Unidade 

14/06 e   21/09/2018          das 13h ás 

14h:20min nas duas datas.

18/04 das 9h às 11h:30min  

08/06 das 9h às11h:30min  

24/08 das 9h às11h:30min e das 13h às

16h

30/08 das 9h às11h:30min e das 13h às

16h

25/06 - Ação de combate 

as Drogas no Distrito de 

Marechal Bormann 

8

Comunidade do

Distrito de Marechal

Bormann

15/06/2018 das 10h às 14h 

28/05 - Ação de 

sensibilização do  Dia 

Nacional de combate ao 

abuso e exploração sexual 

de crianças e 

adolescentes. 

4

Empregados das

unidades Avicooper

II e Incubatório média 

de 140 pessoas.

18 e 21/05/2018 das 10h às 12h:30min e

das 13h:40min às 14h:20 min. 

10/10 - Doação de sangue 8 Comunidade 03/10/2018 das 14h às 16h:30min 

As atividades de sensibilização para os

empregados foram realizadas nos

intervalos, as demais de acordo com o

agendado.

25/04, 25/06 e 31/08 - 

Cinema da Prevenção nas 

Escolas 

3 Comunidade

31/07 e 31/08 - Gincana da 

Prevenção

2 organizadores e 

28 participantes 

Empregados da

Unidade
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Foto nº 45: Treinamento de sensibilização- Turma 1 

  

 
Foto nº 46: Treinamento de sensibilização 

  

4.5. Cinema da Prevenção nas Escolas 

 

Ações desenvolvidas:  Foi exibido o filme “Lutando contra o destino”, durante a 

sessão de cinema foi servido pipoca e ao término realizado a atividade de mitos e 

verdades promovendo debate sobre a temática do filme com os alunos. 

 Após o filme e debate os alunos foram orientados quanto ao concurso de redação. 

Benefício / Resultado da Ação: Durante as atividades do cinema da prevenção nas 

escolas nos deparamos com muitos filhos de empregados da unidade, algumas 

demandas das famílias chegaram na unidade para atendimento posterior a ação. 

Durante a atividade alunos relatam, situações de familiares e questionam bastante   

quais os caminhos para buscar a ajuda.  A unidade sensibilizou um público de 159 

adolescentes. 

A ação terá continuidade: Anualmente a unidade estará realizando a atividade nas 

escolas. 

Como se dará continuidade na ação:  Através do planejamento dos 

multiplicadores da unidade. 
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Parceiros: Escola estadual Marcolina Rodrigues da Silva e Escola Municipal 

Agropecuária Demétrio Baldissarelli.  

  

Foto nº 47: Cinema da prevenção na Escola Municipal Agropecuária Demétrio Baldissarelli.  

 

  
Foto nº 48: Cinema da prevenção na Escola Municipal Agropecuária Demétrio Baldissarelli.  

 

 
Foto nº 49: Cinema da prevenção na Escola estadual Marcolina Rodrigues da Silva 
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Foto nº 50: Cinema da prevenção na Escola estadual Marcolina Rodrigues da Silva 

 

4.6. Campanha de Arrecadação de Alimentos   

 

Ações desenvolvidas: Os voluntários da unidade auxiliaram na campanha 

promovida pelo Programa Mesa Brasil de arrecadação de alimentos nos mercados 

de Chapecó. 

Benefício / Resultado da Ação: Com a arrecadação mais de 80 entidades foram 

beneficiadas, sendo que muitos dos usuários destas instituições a principal refeição 

é feita através destes alimentos. 

A ação terá continuidade: A ação poderá ter continuidade de acordo com as ações 

realizadas pelo programa Mesa Brasil. 

Parceiros: Programa Mesa Brasil 

 

     
Foto nº 51: Voluntários e nutricionista do Programa Mesa Brasil 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Foto nº 52: Voluntários durante a atividade 

 

4.7. Gincana da Prevenção  

 

Ações desenvolvidas:  A gincana da prevenção ocorreu de maio a agosto de 2018, 

participaram 4 equipes totalizando 28 participantes que durantes esse período pôde 

realizar diversas atividades, dentre elas a paródia, cartazes com os temas do 

vivendo saúde, ações educativas, jogo da memória.  

Benefício / Resultado da Ação: A gincana proporcionou a unidade momentos de 

descontração e aprendizado, ampliando a abordagem dos temas do Programa 

Vivendo Saúde através das atividades socioeducativas. 

As atividades foram além do âmbito da unidade, levando os participantes a realizar 

ações junto à comunidade. 

Além da integração dos funcionários, a organização, a motivação, o 

desenvolvimento intelectual e a liderança, bem como o senso humanitário e de 

equipe, promovendo, assim, a saúde, o bem-estar e uma melhor qualidade de vida 

para os funcionários e sua rede social.  

A ação terá continuidade: Anualmente a unidade estará realizando a gincana, pois 

percebemos a grande demanda de informação. 

Como se dará continuidade na ação:  Através do planejamento dos 

multiplicadores da unidade. 
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Foto nº 53: Cartazes de atividade da gincana 

 

 

Foto nº 54: Jogo na Memória 

 

 

 Foto nº 55: Concurso de paródia 

 

4.8. Ação de combate as drogas no Distrito de Marechal Bormann 

 

Ações desenvolvidas: Realizado sensibilização na comunidade quanto ao uso de 

drogas, tratamento e redução danos. A atividade foi realizada em frente à Escola 

Marcolina Rodrigues da Silva, onde temos um grande número de adolescentes 

expostos a estas situações. 

Benefício / Resultado da Ação:  A comunidade, vivencia muitos casos de usuários 

de drogas licitas e ilícitas e   a venda desinibida destes, isso reflete diretamente nos 

empregados da unidade, onde muitas vezes são familiares que estão envolvidos 
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com algum tipo de droga. Com a ação buscamos alertar a comunidade para o 

tratamento e prevenção.  

A ação terá continuidade: Sim, pois a comunidade tem carência de informações. 

Como se dará continuidade na ação: Estaremos definindo datas e temas a serem 

abordados no planejamento anual das atividades dos multiplicadores do Programa 

Vivendo Saúde. 

Parceiros: Moveis Marechal 

 

   
Foto nº 56: Equipe organizadora da atividade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto nº 57: Multiplicadores orientando a comunidade 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nº 58: Multiplicadores orientando a comunidade 
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Foto nº 59: Multiplicadores orientando a comunidade 

 

4.9. Ação de sensibilização contra o abuso e exploração sexual de crianças 

de adolescentes. 

 

Ações desenvolvidas: Sensibilização através dos multiplicadores do Programa 

Vivendo saúde os demais empregados das unidades (Incubatório e Avicooper II) 

para a temática de prevenção e denúncia do abuso e exploração sexual de crianças 

e adolescentes, marcando a data de 18 de maio. 

A sensibilização se deu através de exposição de cartazes, vídeos sobre a temática 

nos horários de almoço e intervenção de uma multiplicadora caracterizada sobre o 

tema (com marcas de violência) realizando abordagem com os empregados. 

Benefício / Resultado da Ação:  O combate à exploração sexual é uma 

necessidade de ser trabalhada em todas as esferas. A atividade na unidade teve 

muito impacto, visto que é uma realidade vivenciada por grande parte das famílias e 

as mesmas tem pouca de informação. 

 A ação terá continuidade: A ação terá continuidade pois é um tema que está 

presente no nosso dia a dia.  

Como se dará continuidade na ação: Através de ações dos multiplicadores do 

Programa Vivendo Saúde. 
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Foto nº 60: Multiplicadores durante a atividade 

 

 
Foto nº 61: Apresentação na unidade Avicooper II  

 

4.10. Doação de Sangue  

 

Ações desenvolvidas: A unidade mobilizou os empregados para doação de 

sangue, com o intuito de sensibilizar as pessoas para o ato que muitas vezes é 

pequeno mas pode salvar muitas vidas. Foram 8 pessoas que nesta data doaram. 

Benefício / Resultado da Ação:  Através do depoimento dos voluntários 

percebemos que o sentimento que fica é de dever cumprido pois a cada doação 

podem salvar até cinco vidas. 

A ação terá continuidade: A unidade estará organizando turmas para doações a 

cada dois meses. A próxima data já agendada será 21/11/2018 

Parceiros: Hemosc 
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Foto nº 62: Doadores de sangue.  
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5. CONCLUSÃO 

 

  A empresa é socialmente responsável quando vai além das obrigações legais, 

do pagamento de impostos e de dar condições adequadas de trabalho aos seus 

empregados. A empresa torna se socialmente responsável ao construir um ambiente 

de trabalho saudável e propicio a realizações de atividades voltadas também a 

comunidade, pensando em sustentabilidade e qualidade de vida. 

A parceria com o Projeto Social Maria Leite será mantida com a aplicação de novas 

atividades, visto que o as desenvolvidas no decorrer do período foram de grande 

valia para o as crianças atendidas. 

 O projeto desenvolvido obteve resultados além do esperado, pois o esforço da 

equipe resultou em um trabalho grandioso. Este projeto proporcionou a alguns 

integrantes a participação pela primeira vez em um trabalho voluntário, despertando 

o prazer de contribuir em benefício daqueles ao seu redor.  

Com muito esforço, dedicação e empenho, o projeto demonstrou a força do trabalho 

em equipe, de fazer o melhor para mudar a realidade encontrada.  

Os resultados das ações podem ser vistos e usufruídos por todos os frequentadores 

do projeto, bem como pode ser observado na alegria e satisfação dos envolvidos.  

As atividades junto a escola além de nos aproximar da comunidade, nos faz 

transformar a realidade das crianças, a melhoria nas condições gerais do ambiente, 

proporcionou um local adequado para atende-las. 

A escola diante de uma dificuldade que era o recolhimento dos resíduos, ganhou 

uma oportunidade em fazer o melhor para o meio ambiente e separar de uma forma 

adequada os resíduos, assim a unidade passou a coletar seus resíduos melhorando 

aspecto geral da escola. 

 As demais atividades trouxeram ganhos a comunidade e aos voluntários que estão 

cada vez mais engajados, sejam elas internas ou externas, além da troca de 

experiências trouxeram contribuição para o desenvolvimento social da comunidade. 

Neste ano observamos junto aos voluntários um crescente desenvolvimento da 

capacidade e sensibilidade humana, maior integração social e no trabalho e a 

melhoria de atitudes, além de motivação para as atividades voluntárias. 
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 O projeto Sementes do Bem, deixou semeado esperança, amor, alegria, 

cooperação e união e fica o sentimento de que uma boa plantação + um bom 

cuidado = uma boa colheita. 
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6. ANEXOS 
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Anexo 1: Planilha orçamentário dos recursos destinados pela Prefeitura 
Municipal de Chapecó ao Projeto Social Maria Leite via Programa Viver 
 

 

PROGRAMA VIVER AÇÕES SOCIAIS (Projeto Maria Leite) 

ANEXO 1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
     ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROGRAMA VIVER AÇÕES SOCIAIS 

  

NOME DO PROJETO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIAR E 

COMUNITÁRIO 

  

1 - EXECUÇÃO 

I 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS- contratação de profissionais, para as 

seguintes funções: Monitor, psicólogo, cozinheira, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo. 

6         

SUBTOTAL (I) DE  , 

     

 

 
 

   
II 

DESPESA COM SERVIÇOS- despesas aceitas: estagiário, bolsa aprendizagem, transporte 

(locação de ônibus, van, passagem rodoviária, aérea), taxas e serviços de arbitragem, inscrição em 

campeonatos, taxas de filiação e anuidade e hospedagem. 

Nº ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

TOTAL 

MÊS (ES) DE 

DESEMBOLSO 

1 ESTAGIÁRIO 11 R$ 3.850,00 
FEVEREIRO A 

DEZEMBRO 

8         

SUBTOTAL (II) DE 
R$ 

3.850,00 

 

     

III 

DESPESAS COM CUSTEIO- despesas aceitas: material e assessórios para as 

oficinas, uniformes para as oficinas esportivas, de dança, de banda, culturais, de 

treino, insumos, utensílios e materiais para a cozinha e alimentação, energia, água 

e impostos trabalhistas. 

Nº ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

TOTAL 

MÊS (ES) DE 

DESEMBOLSO 

5 LOCAÇÃO 11 R$ 10.620,00 
FEVEREIRO A 
DEZEMBRO 

6 
MATERIAIS E ASSESSÓRIOS 

PARA AS OFICINAS 
100 R$ 1.000,00 

FEVEREIRO A 

DEZEMBRO 

7 

UNIFORMES PARA AS 

OFICINAS ESPORTIVAS, DE 

DANÇA, DE BANDA, 
CULTURAIS, DE TREINO 

200 R$ 2.000,00 
FEVEREIRO A 

DEZEMBRO 

8 

ALIMENTAÇÃO, INSUMOS, 

UTENSÍLIOS E MATERIAIS 
PARA COZINHA   

200 R$ 13.500,00 
FEVEREIRO A 

DEZEMBRO 

          

  Locação (já usado)   R$ 2.880,00   

SUBTOTAL DE (III) 
R$ 

30.000,00 

 
    

 
TOTAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO (I+II+III) 

R$ 

33.850,00 
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Anexo 2: Logomarca escolinha de futebol utilizada anteriormente e logomarca atual 
confeccionada através do Departamento de Comunicação Social da Aurora 
Alimentos 
 

 

Antes                                                                   Depois                                                                   
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Anexo 3: Rifa para captação de recursos para confecção de uniformes aos alunos 

da escolinha de futebol. 
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Anexo 4: Depoimento de João Felipe, ex-aluno da escolinha de futebol e atual 

funcionário da empresa Brasplast 
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Anexo 5: Antiga lista de presença por turma de alunos da escolinha do Projeto 

Social Maria Leite 
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Anexo 6: Lista de presença reformulada pelos voluntários da unidade 

 

 

 


