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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

7.1. ELEVAÇÃO DE 
ESCOLARIDADE 

Favorecer a 
aprendizagem 

 
Estimular a 

permanência na 
escola 

 
Evitar a evasão 

escolar 
 

Despertar o gosto 
pela leitura 

 
Trabalhar as  
operações 

matemáticas 
básicas 

 
Favorecer a 

construção da 
cidadania e dos 

valores cristãos da 
paz, solidariedade, 

fraternidade, 
honestidade, 

caridade, justiça, 
consumo 

consciente, 
respeito aos outros 

e ao meio 
ambiente, e amor 

ao próximo. 

 
 

Crianças e 
adolescentes 

de 06 a 16 
anos, 

matriculados 
em escolas da 
rede pública 
municipal e 

estadual 

230 usuários 
 

 

 

Leituras 
individuais e 

compartilhadas 
 

Treinos 
ortográficos 

 
Interpretação de 

textos 
 

Resolução de 
exercícios 

envolvendo 
problemas com 
as 4 operações 

 
Tabuada 

 
Realização de 

palestras 
 

Vivência de 
datas 

comemorativas 

Aulas 
expositivas 

 
Trabalhos em 

grupo 
 

As aulas 
ocorrerão de 
segunda a 

sexta-feira, no 
contraturno da 
escola regular 

 

100% das 
crianças e 

adolescentes 
frequentando 
a Instituição 

 
80% dos 

participantes 
com efetivo 
domínio dos 
conteúdos 

trabalhados 
 

80% dos 
participantes 

com bom 
desempenho 
na leitura e 

escrita 
 

80% dos 
participantes 

com 
desenvoltura 
na resolução 
de operações 
matemáticas 

básicas 
 
 
 
 

Fevereiro 
a 

dezembro/2019 

Mantenedora: 
Lar da Criança 

Pobre de 
Mossoró 

 
 
Convênios ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

7.2. PRÉ-ESCOLA Proporcionar a 
atenção integral à 

criança com o 
intuito de 

desenvolver os 
domínios físico, 

psicológico, 
cognitivo e social, 

respeitando as 
possibilidades e 

características de 
sua faixa etária; 

 
Priorizar o aspecto 

lúdico e as 
brincadeiras como 

processo de 
aprendizagem 

 
Promover o 
letramento 

 
Trabalhar a 

expressão corporal 
e coordenação 

motora fina 
 

Estimular a higiene 
oral e corporal 

 
Iniciação aos 

valores cristãos e 
morais 

 

Crianças de 
02 a 05 anos 

120 usuários 
 
 

Músicas 
coreografadas e 
canções infantis 

 
Exercícios com 
bolas, blocos e 
brinquedos de 

encaixe 
 

Desenho e 
pintura 

 
Recorte e 
colagem 

 
Atividades 

escritas 
 

Contação de 
histórias 

 
Hábitos de 

higiene pessoal 
 

Escovação de 
dentes 

 
 
 
 

As atividades 
serão 

realizadas 
individual e 

coletivamente, 
em sala de 
aula ou em 

espaços 
abertos, dentro 
do âmbito da 
Instituição, 

incentivando 
sempre a   

participação 
das crianças, 
estimulando a 
criatividade e a 
aprendizagem 

 
 

100% das 
crianças  

frequentando 
a Instituição 

 
100% dos 

participantes 
com 

desenvolvi- 
mento da 

linguagem e 
expressão 
corporal 

 
100% dos 
usuários 

cultivando 
hábitos de 

higiene oral e 
corporal 

 
80% de 

redução dos 
casos de 

cáries e outros 
problemas 

odontológicos 
que são 

observados 
com 

frequência 
entre o público 

atendido 

Fevereiro 
a 

dezembro/2019 

Mantenedora: 
 

 Lar da 
Criança Pobre 

de Mossoró 
 

Convênios ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-
ALVO 

METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

 
7.3. 

 
CATEQUESE 

 
Cultivar os valores 

cristãos da paz, 
solidariedade, 
fraternidade, 
honestidade, 

caridade, justiça, 
consumo 

consciente, 
respeito aos outros 

e ao meio 
ambiente, e amor 

ao próximo. 

 
 

Estimular a leitura 
da bíblia como 

fonte de inspiração 
para a prática das 
virtudes cristãs e 

morais 
 

Preparar os 
participantes para 
fazerem a Primeira 

Eucaristia 
 
 

 
Crianças e 

adolescentes 
de 08 a 16 
anos, que 

manifestem o 
desejo de 
participar 

 
90 

participantes, 
sendo: 

 
30 

participantes: 
Turma 

Preparatória 
para a 

Primeira 
Eucaristia 

 
60 

participantes: 
Turmas de 

Perseverança 
 
 

 
Leituras bíblicas 

individuais e 
compartilhadas 

 
Partilha dos 
conteúdos 
estudados 

 
Músicas 

 
Jograis 

 
Dramatizações 

 
 

 
 
 
 

 
As atividades 

serão 
realizadas 
individual e 

coletivamente, 
com leitura e 
produção de 

textos, 
realização de 

jograis  e 
execução de 

músicas 
religiosas 

 
Os encontros 
preparatórios 

para a Primeira 
Eucaristia 

ocorrerão 1 
(uma) vez por 
semana, com 
duração de 90 

minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das atividades 
 

80% dos 
participantes 
 motivados à 
leitura dos 

textos bíblicos 
e à vivência 
dos valores 

cristãos  

 
Março 

a 
dezembro/2019 

 
Mantenedora: 

 
 Lar da 

Criança Pobre 
de Mossoró 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

7.4. INCLUSÃO 
DIGITAL 

 

• Refletir sobre a 
importância de 

dominar as funções 
básicas da 

informática, tanto 
no contexto 

educacional como 
para o mundo e 

suas aplicações no 
mercado de 

trabalho; 
• Problematizar as 

concepções de 
diferentes 

plataformas de uso 
e suas 

peculiaridades; 
• Aprofundar 
propostas de 

trabalho, refletindo 
da forma 

importante e 
fundamental que 
cada etapa a ser 

trabalhada 
(Sistemas 

operacionais, 
Digitação, 

programas office, 
pesquisas na 

internet) 
desempenhará 

para futuras 
utilizações. 

Crianças e 
adolescentes 

de 06 a 16 
anos 

40 
Participantes 

 
(04 turmas de 

10 
participantes) 

 

O que é 
informática? 

 
Arquitetura dos 
computadores. 

 
Sistemas 

operacionais. 
 

Área de trabalho 
(Ícones e 

atalhos, barras e 
elementos) 

 
Programas de 

digitação 
 

BrOffice.org - 
Writer (Word) 
Calc (Excel) 

Impress 
(PowerPoint) 

 
Internet 

(Pesquisas) 

 
Aula expositiva 

dialogada 
adotando 

dinâmicas de 
grupo. 

 
100% das 
crianças  e 

adolescentes 
Inscritos na 

oficina 
participando 

das atividades 
 

80% dos 
participantes 

aptos a 
utilizarem no 
seu dia a dia 
os recursos 

mais comuns 
dos sistemas 
operacionais  
e programas 
apresentados  

 
 

Fevereiro 
a 

dezembro/2019 
 

(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

 
 

Mantenedora: 
 

Lar da Criança 
Pobre de 
Mossoró 

 
 

Convênios ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

 
7.5. 

 
MÚSICA 

 
(CORDAS) 

 
Violão 
Baixo e  

Guitarra 
e Canto Coral 

 

 
Proporcionar aos 
alunos o contato 
com a música de 
forma prazerosa, 
usando-a como 

veículo de 
transformação 

social e 
afastamento das 

situações de risco 
pessoal e social.    

 
Estudar os 

elementos da 
escrita musical; 

 
Trabalhar a 

conquista de uma 
escuta musical 

atenta e criteriosa; 
 

Adquirir conceitos 
de técnica vocal;  

 
Usar o violão, o 

baixo e a guitarra 
no processo de 
musicalização. 

 

 
Crianças e 

adolescentes 
de 07 a 16 

anos 

 
20 

crianças e 
adolescentes 

 
 

 
Apreciação de 
músicas com 

diversas 
formações e 
de culturas 
variadas. 

 
Trabalhar o 
pulso e o 
ostinato 

 
Desenvolver a 

percepção 
rítmico-melódica 

 
Trabalhar a 

improvisação 
 

Exercícios 
técnicos para o 

violão e músicas 
cifradas 

 
Canções 

populares para 
o canto coral. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aulas teórico-
expositivas; 

 
Realização de 

solfejos e 
leituras 

rítmicas; 
 

Reconhe-
cimento 

auditivo de 
pequenos 

trechos 
melódicos e 

rítmicos; 
 

Estudo com 
posições das 

notas do 
Pífano, 

exercícios de 
leitura;  

 
Realização de 
exercícios de 

técnica vocal – 
repertório para 

coro juvenil.  
 

 
100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das atividades 
 

80% dos 
participantes 

aptos a 
executarem 
algumas das 

músicas 
trabalhadas  
no violão e 

demais 
instrumentos 

de cordas 
 
 
 
 

 
Fevereiro 

a 
dezembro/2019 

 
Mantenedora: 

 
 Lar da 

Criança Pobre 
de Mossoró 

 
Termo de 

Fomento do 
COMDICA/ 
FUNDECA 

 
 

Outros 
convênios ou 

parcerias 
que venham 

surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

7.6. MÚSICA 
 

(FLAUTA, 
PÍFANO 

PERCUSSÃO, 
TECLADO, 
XILOFONE, 
SANFONA, 

PIANO 
e CANTO 
CORAL) 

 
 

 
Proporcionar aos 
alunos o contato 
com a música de 
forma prazerosa, 
usando-a como 

veículo de 
transformação 

social e 
afastamento das 

situações de risco 
pessoal e social.    

 
Estudar os 

elementos da 
escrita musical; 

 
Trabalhar a 

conquista de uma 
escuta musical 

atenta e criteriosa; 
 

Adquirir conceitos 
de técnica vocal;  

 
Usar a Percussão, 
o Pífano e a Flauta 
Doce no processo 
de musicalização. 

 

 
Crianças e 

adolescentes 
de 07 a 16 

anos 

 
40 

participantes 

 
Apreciação de 
musicas com 

diversas 
formações e 
de culturas 
variadas. 

 
Desenvolver a 

percepção 
rítmico-melódica 

 
Trabalhar a 

improvisação 
 

Noções básicas 
de teoria 
musical 

 
Arranjos 

percussivos com 
ritmos regionais 

 
Canções 

populares para 
o canto coral. 

 
 

 
A oficina será 
desenvolvida 

através de 
aulas teóricas 

e práticas, com 
teoria musical 

e prática 
instrumental. 

 
As turmas 

serão divididas 
por nível de 

aprendizagem, 
entre iniciados 

e iniciantes 
 

Os participan- 
tes terão 

oportunidade 
de se 

apresentar em 
eventos 

internos e 
externos. 

 
 
 

 
100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das atividades 
 

90% dos 
participantes 

tendo 
desenvolvido 
a percepção 

rítmico-
melódica 

 
80% dos 

participantes 
aptos a 

executarem 
algumas das 

músicas 
trabalhadas  

nos 
instrumentos 

utilizados 
 
 

 
Fevereiro 

e 
Dezembro/2019 

 
(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

 
Mantenedora: 

 
 Lar da 

Criança Pobre 
de Mossoró 

 
Termo de 

Fomento do 
COMDICA/ 
FUNDECA  

 
Outros 

convênios ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

7.7. DANÇA 
 
 

Promover o contato 
com os diversos 

ritmos regionais de 
dança, como xote, 

xaxado, baião, 
maracatu, ciranda e 
coco de roda e sua 

valorização 
 

Propiciar o resgate 
das tradições 

culturais regionais 
com a montagem 

do Pastoril 
 

Viabilizar a 
montagem de 

coreografias com 
ritmos populares 

 
Favorecer a 

autoestima, a 
autoconfiança, a 

interação e o 
trabalho em equipe 

 
Possibilitar o 

desenvolvimento 
da expressão 

corporal e ritmo 
 
 

Crianças e 
adolescentes 

de 07 a 16 
anos 

40 
participantes 

 

Aulas práticas e 
teóricas 

 
Exercícios de 

alongamento e 
relaxamento 

 
Exibição de 

filmes e vídeos 
para 

apresentação e 
contextualização 

dos 
fundamentos 
teóricos da 

Dança regional 
 

Ensaios de 
coreografias 
com ritmos 
populares 

 
Preparação para 
apresentações 

internas e 
externas 

 
 
 
 
 

Nas aulas 
práticas serão 

apresentados e 
trabalhados os 

principais 
ritmos 

regionais 
 

Nas aulas 
teóricas será 

demonstrada a 
origem dos 

diversos ritmos 
regionais e o 
significado 

deles para a 
nossa cultura 

 
As aulas 

acontecerão 02 
(duas) vezes 
por semana, 
sendo 01 vez 

por turno 
 

Os participan- 
tes terão 

oportunidade 
de se 

apresentar em 
eventos 

internos e 
externos. 

100% das 
crianças  e 

adolescentes 
inscritos 

participando 
das atividades 

 
100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das 
apresentações 

 
80% dos 

participantes 
com melhoras 
na autoestima, 
autoconfiança, 

interação 
pessoal e 
expressão 
corporal 

 
Montagem e 
apresentação 

de 
coreografias 

 
Montagem e 
apresentação 

do Pastoril 
 
 
 

Fevereiro 
a 

dezembro/2019 
 
 

 
Mantenedora: 

 
 Lar da 

Criança Pobre 
de Mossoró 

 
Termo de 

Fomento do 
COMDICA/ 
FUNDECA  

 
Outros 

convênios ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

7.8. TEATRO 
 
 
 

Promover o contato 
e o estudo de 

textos 
 

Exercitar e 
aprimorar 

consciência e 
linguagem oral e 

corporal, 
valorizando a 
integração e o 

trabalho coletivo 
 

Buscar a 
compreensão e o 
entendimento dos 
temas tratados, a 
fim de construir o 

pensamento lógico, 
despertar e 
incentivar a 
criatividade 

 
Viabilizar a 

montagem de 
esquetes e peças 
teatrais infanto-

juvenis 
 

Favorecer a 
autoestima e a 
autoconfiança 

 
 

Crianças e 
adolescentes 

de 10 a 16 
anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
participantes 

 

Jogos teatrais, 
para trabalhar a   
espontaneidade 
e a expressão 

vocal e corporal 
 

Jogos de 
imaginação, 
criatividade e 
improvisação 

 
Musicalização e 

sonoridades 
para o teatro 

 
Exercícios de 
interpretação, 
com uso de 

técnicas para o 
domínio da arte 

cênica 
 

Estudo de texto 
e criação de 
personagem 

 
Montagem e 

apresentação de 
esquete e/ou 
peça teatral, 
para público 

interno e 
externo 

 

Estudo de 
textos e 

composição de 
cenas 

 
Conteúdos de 
Improvisação 

Teatral, 
Expressão 
Corporal e 

Vocal 
 

As aulas 
acontecerão 02 

(duas) vezes 
por semana, 
com duração 
de 90 minutos 

 
Os participan- 

tes terão 
oportunidade 

de se 
apresentar em 

eventos 
internos e 
externos. 

100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das atividades 
 

100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das 
apresentações 

 
80% dos 

participantes 
com melhoras 
na autoestima, 
autoconfiança 
e expressão 

vocal e 
corporal 

 
 

Montagem e 
apresentação 
de uma peça 

teatral 
 
 
 

Fevereiro 
a 

dezembro/2019 
 
 

Mantenedora: 
 

 Lar da 
Criança Pobre 

de Mossoró 
 

 
Convênios ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

7.9. FUTSAL 
E INICIAÇÃO 
ESPORTIVA 

 
 

Promover o 
trabalho em equipe, 

a integração, o 
respeito mútuo e a 

competitividade 
saudável; 

 
Possibilitar a 

prática do futsal em 
ambiente seguro 

 
Favorecer o 
controle da 

agressividade 
 
 
 

Crianças e 
adolescentes 

de 07 a 16 
anos, de 
ambos os 
gêneros 

 

180 
participantes 

Treinos de futsal 
 

Exercícios de 
alongamento e 

relaxamento 
 

Exibição de 
filmes e vídeos 

para 
apresentação e 

contextualização 
dos 

fundamentos 
teóricos do 
Futsal e da 
prática de 

esportes em 
geral 

 
Jogos amistosos 

internos e 
externos 

 
 
 
 

Aulas teóricas 
com 

fundamentos 
do Futsal 

 
Exercícios 

preparatórios 
de 

aquecimento 
individuais e 

coletivos 
 

Treinos 
 

Realização de 
competições 
amistosas 
internas e 
externas 

 
Exibição de 

filmes e vídeos 
para 

apresentação e 
contextualizaçã

o dos 
fundamentos 
teóricos do 
Futsal e da 
prática de 

esportes em 
geral 

 

100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das atividades 
 

100% dos 
oficineiros 

participando 
das 

competições 
amistosas 
internas e 
externas 

 
80% com 

controle da 
agressividade 
e melhora na 
integração e 

respeito mútuo 
 
 

Fevereiro 
a 

Dezembro/2019 
 

(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

 
 

Convênios ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

7.10 RECREAÇÃO  
 

 

Favorecer a prática 
de atividades 

lúdicas em espaço 
seguro 

 
Proporcionar 
momentos 

agradáveis e 
prazerosos de 

lazer e diversão 
 

Desenvolver a 
habilidade motora 

e a expressão 
corporal 

 
Estimular a prática 

de exercícios 
físicos e o gosto 
pelas atividades 
lúdicas coletivas 

 
Estimular o 
convívio, a 

cooperação e a 
socialização e o 

espírito de equipe; 
 

Promover o 
resgate da 

autoestima e da 
autoconfiança 

Crianças e 
adolescentes 

de 02 a 16 
anos 

180 
participantes
distribuídos 
de acordo 

com a faixa 
etária 

 
 

Exercícios de 
alongamento, 
aquecimento e 
relaxamento 

 
Jogos com 

bolas 
 

Atividades com 
bastões e 
bambolês 

 
Competições 

 
Corrida do saco 

e outras 
brincadeiras 
tradicionais 

 
Exercícios de 
lateralidade 

 
Atividades de 
dança para 

trabalhar o ritmo 
e a expressão 

corporal 
 
 

 

Serão 
realizadas 

brincadeiras, 
jogos e 

competições 
amistosas 

 
As atividades 

serão 
acontecerão de 
01 a 02 vezes 
por semana 
para cada 

turma, com 
duração 

variável de 
30min a 1h pro 

turma 
 
 
 
 
 

100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das atividades 
 

100% dos 
usuários 

praticando 
atividades 

físicas 
 

100% dos 
participantes 

com melhoras  
na autoestima 

e na  
autoconfiança 

e na 
expressão 
corporal 

Fevereiro 
a 

Dezembro/2019 
 
 
 

Faculdade 
ASCES, 

através de 
convênio para 
realização de 
estágios no 
Curso de 
Educação 

Física 
 

 
Outros 

convênios ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

 
7.11 

 
OFICINA DE 

ARTES E 
MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS  
 

 

 
Apresentar, discutir 

e disseminar a 
literatura de cordel, 

trabalhando a 
leitura e 

interpretação de 
texto e produção 

textual. 
 

Explorar a 
expressão através 

da oralidade a 
partir da produção 

de versos e 
estrofes de cordel. 

 
Apresentar e 
trabalhar o 

conceito, a criação 
e a aplicação da 

arte da xilogravura. 
 

Abordar o trabalho 
com o barro e 

pintura, explorando 
o valor dessa arte 

no âmbito regional. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crianças e 

adolescentes 
de 06 a 16 

anos 

 
40 

participantes
divididos em 
04 turmas de 

10 
participantes 

cada, na 
faixa etária 
de 07 a 16 

anos. 

 
Produção 
textual em 
formato de 
literatura de 

cordel 
 

Criação e 
aplicação de 

arte em 
xilogravura 

 
Criação de 
objetos de 

barro  
 

Confecção de 
brinquedos 
artesanais. 

 
 

 
Aulas teórico-
expositivas e 

atividades 
práticas, a 

apresentação e 
discussão de 
elementos da 
cultura local, 

como a literatura 
de cordel, a arte 
da xilogravura e 

arte em cerâmica 
produzida através 

do barro, 
aprimorando o 

desenvolvimento 
educacional e a 
construção da 

identidade 
cultural 

48 (quarenta e 
oito) 

participantes, 
aferido através de 

lista de 
frequência. 

 

 
100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das atividades 
participantes 

com 
conhecimento 

teórico e 
prático sobre a 
arte e cultura 

local,  
 

 
80% dos 

participantes 
com melhoras 
na autoestima, 
na identidade 

cultural e 
incremento do 

repertório 
artístico  

 

 
Fevereiro 

a 
Dezembro/2019 

 
(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

 
 

 
Convênios ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 
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Nº Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

7.12 INGLÊS • Apresentar a 
língua inglesa 

como uma segunda 
língua e a 

importância em 
aprende-la. 

 
• Promover o 

engajamento a fim 
da pratica oral da 

língua e a 
compreensão do 
que se é falado. 

 
• Problematizar 

sobre a utilização 
de termos 

decorrentes do 
mesmo assunto tal 
como palavras que 

possuam uma 
semelhança 
fonética de 

pronunciação ou de 
significados com 
intuito de fixar o 

conteúdo 
trabalhado. 

 
 

Crianças e 
adolescentes 

de 6 a 16 
anos 

22 
Participantes 

 
(02 turmas de 

11 
participantes) 

 

Introducing 
Yourself 

 
Alphabet 

 
Color 

 
Numbers 

 
Days of week, 

months, 
seasons and 

ordinal numbers 
 

Routines and 
time. Free time 

activities 
 

Animals 
 

Family 
 

Descriptive 
adjectives 

 
 
 
 

Aula expositiva 
com prática da 

pronúncia, escuta 
e escrita com 

auxílio do livro e 
material de mídia 

 
 

(Obs.: Livros 
adotados – 

doados por um 
patrocinador) 

 
 

- Selfie club 1 
(6 até 14 anos) 

Editora Macmillan 
education 

 
- On the beat 

Starter 
(10 até 16 anos) 

Editora Macmillan 
education 

100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das atividades 
 
 

80% dos 
participantes 

com 
conhecimento 
elementar e 
básico da 

língua inglesa 
dentro dos 
respectivos 

níveis 
 

 
 

Fevereiro 
a 

dezembro/2019 
 
 

Mantenedora: 
 

Lar da Criança 
Pobre de 
Mossoró 

 
 

Convênios ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 
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ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

(%) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
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7.13 CINEMA  
• Abordar a história 
da 7ª arte de forma 

acessível e a 
importância para os 

diversos ramos 
como: Educação, 

mercado, arte, 
entretenimento, 

entre outros. 
 

• Apresentar 
diferentes técnicas 

de produção. 
 

• Produzir um 
produto final 
idealizado e 

montados pelos 
mesmos. 

 
 
 
 
 
 

 
Crianças e 

adolescentes 
de 8 a 16 

anos 

 
48 

Participantes 
 

(04 turmas 
de 12 

participantes
) 
 

 
História do 

cinema 
 

Técnicas de 
produções 

cinematográficas 
 

Storyboard 
 

Cor 
 

Enquadramento 
e planos de cena 

 
Edição vídeo e 

áudio 
 

Produção de um 
curta metragem. 

 
Aula expositiva 

dialogada 
adotando 

dinâmicas de 
grupo. 

 
100% das 
crianças  e 

adolescentes 
participando 

das atividades 
 
 

80% dos 
participantes 

aptos a 
utilizarem os 
conteúdos e 

técnicas  
trabalhados  

 
Produção de 

um curta 
metragem 

 

 
Fevereiro 

a 
dezembro/2019 

 
(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

 
 

 
Convênios ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


