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1. DADOS DA PARCERIA 

Nome/ Razão Social: Associação Educadora e Beneficente- CESPROM 

CNPJ: 50.951.805/0012-41 

Endereço: Avenida Monsenhor Venerando Nalini, 222- Colônia - CEP: 13219-790 

Cidade/ UF: Jundiaí - Estado: SP 

NOME DO PROJETO: Criança Criativa 

Nº DO PROCESSO: 07/2021 16795/2021 

Nº DO TERMO: (  )COLABORAÇÃO   ( x ) FOMENTO 

VIGENCIA: 01/08/2022 á 31/07/2023 

VALOR DO TERMO: 131.357,37 

 

II. INTRODUÇÃO: 

O projeto “Criança Criativa” vem sendo realizado em parceria com o CMDCA visando 

melhores alternativas para transformar a realidade dos usuários, promovendo ações para 

reduzir a exclusão e o risco social de crianças, adolescentes e seus familiares, incentivando a 

participação ativa da criança e adolescente nas ações que contribuam para o 

desenvolvimento humano e para o exercício da cidadania. Proporcionando atividades no 

contra turno escolar de aulas de Informática, ministradas no CESPROM, aulas de música, 

que são realizadas no CESPROM; aulas de dança, que acontecem também no espaço do 

CESPROM, e Capoeira.  

 

A.1 OBJETIVO GERAL 

Promover ações para reduzir a situação de exclusão e risco social de criança e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

A.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Incentivar a participação ativa da criança e adolescentes nas ações que contribuam para o 

desenvolvimento humano e para o exercício da cidadania; 

b) Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de 

afetividade e sociabilidade;  

c) Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural de crianças, 
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adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos 

e propiciar sua formação cidadã. 

 

 

A.3 PÚBLICO-ALVO E CAPACIDADE TOTAL DE BENEFICIÁRIOS 
Crianças maiores de 05 anos e adolescentes menores de 18 anos e seus familiares.  
Serão atendidas 60 crianças nas atividades com possibilidade de participarem de mais de uma 
oficina.  

 

 

III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

A. ACOES DESENVOLVIDAS  

 

 

INFORMÁTICA: 

Instrutor: Gabriel Chaves Cavaletto 
 

Dia Horário 

Terça-feira/ Quarta-feira 14h às 17h 

Quinta-feira  9h às 11h e 14h ás 16h 

 
 
Atividade desenvolvida: Turma I 
 

● Novas ferramentas do PowerPoint: alimentos de objetos; 

● Inserir imagens; 

● Alteração da fonte (título, subtítulo, corpo do texto); 

● Criação de novo padrão de slides, cortar e editar imagens no PowerPoint; 

● Inserir citações externas na apresentação; 

● Jogo de tabuleiro 

● Exercício da cidadania por meio de troca de experiências, convivências e reflexão 

do tema: Estudo do Mito; “A descida de Orfeu aos infernos” (tradução de Bocage). 

Diálogo sobre respeito ao próximo e busca pelos bens foi realizado a partir de uma 

leitura comunitária do texto.  

● Roda de conversa sobre profissão e gostos de cada aluno; 

● Troca de opinião a escolha de uma profissão. 

● Atividade no photoshop: criação de publicação no formato “carrossel” para 

instagram 

● Manipulação básica de imagem corte máscara de camada texto, camada e efeitos. 
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Atividade desenvolvida: Turma II 

  

● Conhecimento das ferramentas básicas do aplicativo Power Point; 

● Novas ferramentas do PowerPoint: alimentos de objetos; 
● Jogo de tabuleiro 
● Pesquisa sobre um personagem da mitologia grega para criação de uma 

apresentação no PowerPoint. 

● Inserindo efeitos e transições no slide; 

● Formatação de texto e criação de referências. 

 

Resultados qualitativos obtidos: 

● Compreensão do uso de ferramentas de pesquisa na internet (Google, Bing); 

● Conhecimento da história de um personagem da mitologia grega; 

● Aprendizado sobre estética: padrão de tipografia; utilização de imagens e cores; 

● Acesso à literatura clássica; 

● Aumento do vocabulário da língua portuguesa 

● Compreensão de novas ferramentas do pacote Office. 

● Atividade no photoshop em duplas; 

● Como fazer uma apresentação completa do PowerPoint; 

● Introdução às ferramentas do photoshop. 

 

Conteúdo Trabalhado: 

- Word 

- Excel 

- CLT 

- Literatura 

- Trabalho em equipe 

 

 

 

MÚSICA 
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Professora: Quésia Nunes Passos 

Dia Horário 

Quarta-feira 15h às 17h  

Sexta-feira 15h às 17h 

 

 

Atividade desenvolvida: 

 

Turma de Quarta-feira 

• Apresentação da aula; 

• Afinação de cada corda e afinar o instrumento; 

• Focamos na música da apresentação durante todo o mês; 

● Apresentação da aula; 

● Afinação de cada corda e afinar o instrumento; 

• Ensaio para apresentação da Feira da Solidariedade e  apresentação na Feira.  

 

Turma de sexta-feira 

• Apresentação da aula; 

• Afinação de cada corda e afinar o instrumento; 

• Focamos na música da apresentação durante todo o mês; 

• Ensaio para apresentação da Feira da Solidariedade e  apresentação na Feira.  

• Alunos mais avançados por serem adolescente, e já tinha alguma noção sobre o  

instrumento. 

 

 

 

 

Resultados qualitativos obtidos: 

 

A socialização dos alunos com todos; 

Novos acordes executados, mudando de acordes. 

Houve uma considerável evolução do grupo. 
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 DANÇA 

Professora: Natália Caroline Simões 

Dias Horários 

Terça-feira 15h00min/17h00min 

Sexta-feira 15h00min/17h00min 

 

Atividades desenvolvidas: 

● Aquecimento e alongamento guiado; 

●  Trabalho de coordenação motora; 

●  Localização espacial; 

●  Posições corporais e direcionamentos no espaço da sala 

●  Musicalidade 

●  Integração social 

● Roda de conversa 

 

Conteúdo trabalhado:  

 

•   Ritmos; 

•  Coordenação motora grossa; 

•  Localização espacial; 

• Posicionamentos e direcionamento corporal. 

• Consciência corporal 

• Saltos 

• Posição de braços 

• Posição dos pés 

• Tendú 
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• Passé 

• Seqüência em roda  

• Introdução ao espacate 

• Coreografia e ensaio para apresentação na Feira da Solidariedade. 

 

 

Resultados qualitativos obtidos: 

 

O mês de Novembro foi baseado na criação coreográfica e ensaios das alunas, todas 

se dedicaram e conseguiram executar a coreografia ao longo do mês se preparando 

para a apresentação. 

Desenvolvimento da base técnica da modalidade Jazz, com atividades de sequencia 

coreográfica de centro. 

 

Capoeira 

Professor: André Firmino 

 

Dia Horário 

 Quarta-feira 15h às 17h00 

 

Atividades desenvolvidas: 

 

Neste mês, continuamos trabalhando a prática instrumental, sendo formado por grupos 

para se revezarem tocando e conhecendo os instrumentos como: berimbau, pandeiro e 

atabaque. Iniciamos também os ensaios para apresentação de final de ano. 

Resultados qualitativos obtidos: 

 O grupo está progredindo bastante, principalmente na questão rítmica da capoeira. 

As aulas estão com bastante freqüência e já tivemos um avanço significativo em relação á 

disciplina que atividade de capoeira exige. 
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B. PÚBLICO ATINGIDO 

60 crianças nas atividades com possibilidade de participarem de mais de uma oficina.  

Informática: 29 alunos 

Musica: 23 alunos 

Dança: 21 alunos  

Capoeira: 17 alunos  

 

Lista de presença em anexo. 
 
 
 
 
C. CUMPRIMENTO DE METAS 

 

• Conhecimento em informática básica; 

• O exercício de cidadania por meio de troca de experiências, convivência e reflexão dos 

temas; 

• Construção e fortalecimento dos vínculos comunitários; 

• Almeja-se que as atividades se tornem mais atrativas e que os beneficiários possam 

usufruir do acesso digital para se desenvolverem outras potencialidades.  

• Conhecimento em música; 

• O exercício de cidadania por meio de troca de experiências, convivência; 

• Desenvolvimento lógico, motor e criativo; 

• Acesso a cultura através da musica; 

• Conhecimento em diversas modalidades de dança e melhora no condicionamento físico; 

• O exercício de cidadania por meio de troca de experiências, convivência; 

• Ampliação do conhecimento e fortalecimento da cultura de paz; 

• Desenvolvimento lógico, motor e criativo;  

• Troca e acesso a diferentes culturas. 

 

 

 
 

 

 

D. BENEFICIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA 
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A responsabilidade social é conseqüência objetiva dos programas, projetos e ações de 

extensão, fruto do compromisso institucional de atender à sociedade. Assim, ao planejar e 

executar atividades de extensão com resultados positivos para a sociedade, a Associação 

Educadora e Beneficente - CESPROM prática a responsabilidade social. 

Neste mês Novembro as crianças participaram da 20ª Feira da Solidariedade pela Cáritas 

Diocesana nos dias 12 de novembro na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da 

Catedral), com apresentação de dança e musica. 

 

Todas as atividades ofertadas pelo projeto despertam a criatividade, a integração 

no trabalho em grupo dos participantes, traz também uma oportunidade de superação de 

medos, timidez e de acreditarem e confiarem em suas capacidades, melhorarem a auto-

estima, atuando com a retomada completa das aulas presenciais, buscando sempre 

despertar a integração e o relacionamento, mantendo assim o vínculo em comunidade e 

familiar. 

 

E.EXECUÇÃO FINANCEIRA 

(anexo) 

 

F. DIVULGAÇÃO DA PARCERIA 

Foi divulgado nas mídias sociais: Facebook, instagram. 

Cartas no Cras e nas escolas e grupos das famílias no whatsApp. 

 

G. TÓPICOS ADICIONAIS 

Não houve nenhuma intercorrencias, saídas ou contratações de novos colaboradores. 

 

H. ANEXOS 

Encaminhado em anexo. 
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Jundiaí, 19/12/2022 

 

 

 

 

 

                           ________________________________________________ 

Nome do responsável Técnico pela execução do projeto 

 

 

              _________________________________________________ 

Cargo e nº de registro em órgão de classe 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura Responsável Técnico pela execução do Projeto 

 

 

   

                                                               


