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2. JUSTIFICATIVA 

O Lar da Criança Pobre Nossa Senhora do Carmo é uma Organização da 

Sociedade Civil, de caráter filantrópico, que tem como finalidade básica a assistência social 

a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, atuando 

em 02 Unidades, nos bairros do Centenário (Sede) e Salgado (Anexo), ambos situados na 
periferia da cidade. 

Nossa Entidade é mantida, integralmente, desde a fundação da primeira 

Casa, em 1981 até os dias atuais, pelo Lar. da Criança Pobre de Mossoró, das religiosas 

Franciscanas de Maristela, com recursos doados por benfeitores (pessoas físicas) da 
Alemanha. 

A Instituição tem título de Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal 
n° 4.367/94. 

As comunidades onde a Instituição atua estão entre as de maior 

vulnerabilidade social no município, apresentando altos índices de violência, criminalidade, 

desemprego, tráfico e consumo de drogas, contando com poucas ou quase nenhuma área 

segura para lazer, recreação, atividades esportivas ou artístico-culturais. 

Entre as crianças e adolescentes atendidos, encontramos diversas famílias em 

situação de conflito com a lei, em que um dos pais, ou ambos, encontram-se no sistema 

prisional, ficando as crianças aos cuidados de parentes. Também há histórico de irmãos ou 

parentes próximos com passagem pelo sistema penitenciário; 

socioeducativa ou em liberdade assistida. 

Contamos, atualmente, com de 220 (duzentos e cerca vinte) famílias 

cadastradas, sendo das crianças e adolescentes matriculados na nossa 

também membros da comunidade. 

Quando do nosso atendimento presencial, oferecemos às crianças e 

adolescentes, gratuitamente, de segunda a sexta-feira: reforço escolar no contraturno da 

escola, com ênfase em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania; aulas de música, 

catequese, recreação e alimentação (as três refeições principais mais dois lanches). Para 

as crianças de 02 a 05 anos, a Entidade oferece atendimento em período integral (manhã 

e tarde). 
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Nossa proposta se baseia nos valores cristãos do respeito mútuo, da 

solidariedade, fraternidade, união, acolhida, honestidade e amor ao próximo. 

Através do nosso trabalho, buscamos colaborar para manter as crianças e os 

adolescentes afastados das ruas e dos riscos a que ali estariam expostos, favorecendo sua 

inserção, reinserção e permanência na escola, buscando fortalecer os laços familiares, 

contribuindo para a construção da identidade cultural e ampliação do universo de 
conhecimento. 

Pretendemos, com empenho e dedicação, contribuir para a formação de 

sujeitos mais humanos, acolhedores, autônomos, sensíveis, éticos, estéticos, críticos e 

criativos, e que tenham condições de gerir suas próprias vidas de forma digna, séria e 

honesta, numa sociedade tão desigual e desafiadora, onde vivemos. 

Com o advento e posterior recrudescimento da pandemia da Covid-19, 

aumentou consideravelmente o índice de desemprego e fome entre as pessoas por nós 
atendidas. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Oferecer assistência social a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e 

risco pessoal e social, favorecendo a inclusão social, a integração e a participação 

responsável e solidária na vida comunitária e familiar. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Manter as crianças e adolescentes afastados das ruas; 

Favorecer a inserção, reinserção e permanência das crianças e dos/as adolescentes 
na escola; 

Oferecer às crianças e adolescentes de 06 a 16 anos, fundamentos de Língua 

Portuguesa e de Matemática, e noções de Cidadania; 

Promover atendimento integral para crianças de 02 a 05 anos (manhã e tarde); 

Prover alimentação integral e gratuita aos usuários; 
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Realizar oficinas nas áreas de Arte, Cultura, Música, Esporte, Idiomas e Inclusão 
Digital; 

Contribuir para a construção da identidade cultural, ampliação do universo de 

conhecimento e a formação dos usuários atendidos, favorecendo o resgate da 
autoestima e da autoconfiança; 

Ministrar encontros de catequese para os usuários que assim desejarem, cultivando 

os valores cristãos da solidariedade, fraternidade, honestidade, caridade, justiça, 
respeito e amor ao próximo; 

Favorecer momentos de diálogo com as famílias; 

Propiciar espaços de construção da Cidadania, vivência de valores, direitos e 

deveres, higiene, cuidados com a saúde e com o meio ambiente; 

Proporcionar um ambiente acolhedor e favorável em que as múltiplas inteligências 

possam ser reveladas e cultivadas; 

I) Estimular hábitos de higiene e cuidados pessoais, contribuindo para a elevação e 

preservação da autoestima, manutenção da saúde e melhoria da qualidade de vida; 

AÇÕES TEMPORÁRIAS 

Nesse período de pandemia do Coronavírus, em que o atendimento às crianças e 
adolescentes no espaço da Instituição está suspenso pelas medidas de restrição, temos 

mantido o apoio às famílias, no âmbito da segurança alimentar, com distribuição de 
alimentos. 

5. PÚBLICO-ALVO 

Crianças ie adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, na faixa 
etária de 02 a 16 anos. 

CAPACIDADE INSTALADA 

6.1. RECURSOS HUMANOS 
01 diretola (voluntária); 

02 Coordenadores (sendo 01 remunerado por projetos de parceria) 
01 Merendeira e 
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01 Auxiliar de serviços gerais. 

6.2. INSTALAÇÕES: 

• Sede, no Bairro Centenário: 

Pavimento térreo: 
Secretaria; 
Biblioteca 

02 Salas para atendimento individual; 
Refeitório; 
02 cozinhas, 
Despensa, 
Almoxarifado, 
Pátio interno para lazer, 
Marcenaria, 

04 banheiros (02 separados por gênero e 02 com chuveiro) 
1° pavimento: 
05 salas de aula; 
Banheiro com chuveiro; 
Sala para Oficina de Música 
2° pavimento: 
Laboratório de informática; 
Sala para oficinas; 

Salão para atividades esportivas e artístico-culturais 
Capela 

01 sala com tatame para repouso das crianças menores, de horário integral, 
01 banheiro / mictório 

Unidade do Bairro do Salgado: 
Secretaria 
Sala dos professores 
Refeitório 
Cozinha;l  
Depósito 
Biblioteca 
03 salas de aula 
Escovódromo 
Camarim 

Salão para atividades esportivas e artístico-culturais 
Pátio externo com área verde e balanços 
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6.3. EQUIPAMENTOS: 

Sede: 

13 computadores (sendo 11 no laboratório de Informática) 
01 impressora multifuncional 
01 notebook 

EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 
06 microfones 
02 microfones sem fio 
01 microfone de mesa 
02 aparelhos de som portáteis 
01 Equalizador 
02 Caixas de som 
01 Caixa amplificada 
01 Mesa de canais 
01 data show 
01 tela de projeção 
01 cubo para baixo 
01 caixa para guitarra 
01 câmera fotográfica 

ELETRODOMÉSTICOS 
01 freezer horizontal 
02 freezers verticais 
01 geladeira 
01 geladeira industrial 
01 frigobar 
01 fogão 
01 fogão industrial 
01 batedeira 
01 sanduicheira 
01 cafeteira elétrica 
01 gelágua 
08 ventiladores de parede 

INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS 
40 Flautas doces (soprano) 
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06 Flautas (sopranino) 
08 Flautas (tenor) 
06 Flautas doces (contralto) 

06 Pifanos 
01 Bateria 
02 Pandeiros de couro de 08" 
03 Pandeirolas 
01 Agogô duplo cromado 
01 Caixa tarol 
01 Zabumba 
02 Triângulos 
04 Atabaques 
01 Triângulo 
12 Violões 
02 Violões infantis 
01 Guitarra 
01 Baixo 
01 Teclado 
01 Xilofone 
01 Sanfona 
01 Piano 
10 Estantes p/partitura 
04 Pedestais para microfone 

6.4. MOBILIÁRIO 
14 Birôs 
09 Cadeiras giratórias 
70 Cadeiras plásticas grandes 
10 Cadeiras alcochoadas 
07 Mesas grandes para refeição 
01 Escrivaninha de granito 
12 Bancos grandes para refeição 
12 Mesas pequenas 

60 Cadeiras pequenas (plástico / madeira) 
60 Carteiras escolares 
45 Cadeiras escolares plásticas 
02 Estantes de madeira 
04 Estantes de ferro 
10 Armários de madeira 
04 Armários de aço 
03 Arquivos de aço 

56-7-̀ hr 7 
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Anexo do Bairro do Salgado 

ELETRODOMÉSTICOS 
01 geladeira 
01 fogão industrial 
01 liquidificador 
02 ventiladores de parede 

INSTRUMENTOS MUSICAIS 
04 violões 
01 atabaque 
01 triângulo 

7. PARCERIAS 

Empresa privada de panificação — doação diária de alimentos (variável) 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário - Programa Leite de Todos, do Governo de 
Pernambuco 

Banco de Alimentos do SESC — Programa Mesa Brasil — doação semanal de 
alimentos (variável) 

Cooperativa agrícola — Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) — doação 
quinzenal de hortifrúti (variável) 

Faculdade ASCES — convênio para realização de estágio do curso de Educação 
Física — recreação dirigida com graduandos e preceptores (suspenso 
temporariamente, devido à pandemia da Covid-19) 

8. AÇÕES PLANEJADAS PARA O ANO DE 2021 

8.1. Reforço Escolar 
8.2. Pré-escola 
8.3. Catequese 
8.4. Inclusão Digital 
8.5. MúsiCa - Violão 

8.6. Música — Flauta, Pifam, Percussão, Teclado, Xilofone, Acordeom e Piano 
8.7. Dança 
8.8. Teatro 

5.5P7fre  
8.9. Esportes 
8.10. Recreação 
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8.11. Artes e Manifestações Culturais 
8.12. Inglês 

8.13. Cinema 

(Conforme tabelas anexas — páginas 10 a 22) 

Caruaru-PE, 28 de julho de 2021. 

3R51-~et.  
Responsável legal — residenke da Instituição Responsável pela elaboração do Plano 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

_N2 AÇÃO 

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. 

8.1. REFORÇO 

ESCOLAR 
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PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

PERÍODO DE FONTE DE 

Crianças e 
adolescentes 

de 06 a 16 
anos, 

matriculados 
em escolas da 
rede pública 
municipal e 

estadual 

200 Leituras 
crianças e individuais e 

adolescentes compartilhadas 

Treinos 
ortográficos 

Interpretação de 
textos 

Resolução de 
exercícios 
envolvendo 
problemas com 
as 4 operações 

Tabuada 

Aulas 
expositivas 

Trabalhos em 
grupo 

As aulas 
ocorrerão de 
segunda a 
sexta-feira, no 
contraturno da 
escola regular 

Crianças e 
adolescentes: 

EXECUÇÃO 
Fevereiro 

a 
dezembro/2021 

RECURSOS 
Mantenedora: 

Lar da 
Criança Pobre 
de Mossoró - com efetivo 

domínio dos 
conteúdos 

. trabalhados, 
bom 
desempenho 
na leitura, 
escrita e na 
resolução de 
operações 
matemáticas 
básicas 

- construindo a 
cidadania para 

Realização de se tornarem 
palestras sujeitos mais 

humanos, 
Vivência de acolhedores, 
datas autônomos, 
comemorativas sensíveis, 

éticos, 
estéticos, 
críticos e 
criativos 
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LAR DA CRIMIÇA 
NOSSA SEMORA Do UM 

 

 

 

 

 

N2 AÇÃO OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

8.2. 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 
crianças 

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 

Recreação 

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 

Crianças: 

- com 
desenvolvi- 
mento da 
linguagem, 
socialização e 
expressão 
corporal 

- cultivando 
hábitos de 
higiene oral e 
corporal 

Redução dos 
casos de 
cáries e outros 
problemas 
odontológicos 
que são 
observados 
com 
frequência 
entre o público 
atendido 

Fevereiro 
a 

dezembro/2021 

Mantenedora: 
Lar da 

Criança Pobre 
de Mossoró 
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AÇÃO 

                 

                  

   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

  

PÚBLICO-
ALVO 

           

       

METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO  

FONTE DE — 
RECURSOS 

8.3. CATEQUESE Cultivaras 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 

Crianças e 
adolescentes 

de 08 a 16 
anos, que 

expressem o 
desejo de 
participar 

   

90 
participantes 

Leituras bíblicas 
individuais e 
Compartilhadas 

Partilha dos 
conteúdos 
estudados 

Músicas 

Jograis • 

Dramatizações 

Os encontros 
constarão de 
com leitura e 
meditação de 
textos bíblicos, 
produção de 
textos, 
realização de 
jograis e 
execução de 
músicas 
religiosas 

Crianças e 
adolescentes 
motivados à 
leitura dos 
textos bíblicos 
e à vivência 
dos valores • 
cristãos 

Fevereiro 
a 

dezembro/2021 

Mantenedora: 
Lar da 

Criança Pobre 
de Mossoró 

ItSevar 
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UR DA CRLUÇA 
MOSSA SENHORA DO CARMO 

 

   

    

    

    

    

     

     

N2  AÇÃO OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

._ 

FONTE DE 
RECURSOS 8.4. INCLUSÃO 

DIGITAL 

Democratizar o 
acesso ao mundo 
da tecnologia, 

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; 

Trabalhar com as 
inovações 
tecnológicas como 
recurso de ensino e 
aprendizagem, 
favorecendo a 
interatividade, o 
conhecimento e a 
busca da 
cidadania; 

Utilizar os recursos 
tecnológicos como 
ferramenta para a 
alfabetização das 
crianças 

Crianças e 
adolescentes 

de 05 a 16 
anos 

40 
Crianças e 

adolescentes 

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) 
Calo (Excel) 
lmpress 

Aulas 
expositivas 
dialogadas 
adotando 
dinâmicas de 
grupo 

Problematiza - 
ção das 
concepções de 
diferentes 
plataformas de 
uso e suas 
peculiaridades; 

Aprofunda — 
mento de cada 
etapa a ser 
trabalhada 
e suas futuras 
utilizações 
(Sistemas 
operacionais, 
Digitação, 
programas 
office, 
pesquisas na 
intemet) 

Crianças e 
adolescentes: 

- aptos a 
utilizarem no 
seu dia a dia 
os recursos 
mais comuns 
dos sistemas 
operacionais 
e programas 
apresentados; 

- com mais 
desenvoltura 
no 
ciberespaço e 
em ambientes 
digitais 

- com acesso 
à 
alfabetização 
e letramento 
através dos 
recursos 
tecnológicos 

Fevereiro 
a 

dezembro/2021 

(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

Termo de 
Fomento 

COMDICA 

Termos de 
Fomento ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 

(PowerPoint) 

Internet 
(Pesquisas) 

.555-cw"--cr 
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AÇÃO 

MÚSICA 

VIOLÃO 
BAIXO 
CANTO 
CORAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

- Proporcionar o 
contato com a 
música de forma 
prazerosa, usando-
a como veículo de 
transformação 
social, a fim de 
afastar crianças e 
adolescentes das 
situações de risco 
social; 

- Possibilitar o 
desenvolvimento 
musical aliando 
teoria e prática com 
repertório que 
valorize a cultura 
local; 

- Trabalhar a 
conquista de uma 
escuta musical 
atenta e criteriosa; 
- Usar o violão, o 
baixo e o canto 
coral no processo 
de iniciação 
musical; 

-Aquisição de 
conceitos de 
técnica vocal. 

PÚBLICO-ALVO 

Crianças e 
adolescentes 
de 04 a 16 

anos 

METAS 

20 
crianças e 

adolescentes 

METODOLOGIA 

-Aulas 
expositivas; 

- Realização de 
exercícios com 
dinâmicas de 
grupo; 

- Exercícios de 
percepção 
musical; 

-Realização de 
exercícios de 
técnica vocal 
aliados ao 
repertório 
previsto. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

- Crianças e 
adolescentes 
aptos a 
executarem 
o repertório 
previsto no 
projeto. 

- Aquisição de 
conceitos e 
noções de 
cidadania,. 
afim de torna-
los cidadãos 
mais 
conscientes 
para uma vida 
de desafios na 
atual 
sociedade. 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO  

Fevereiro 
a 

dezembro/2021 

FONTE DE 
RECURSOS 

Mantenedora: 

Lar da 
Criança Pobre 

de Mossoró 

Termo de 
Fomento 

COMDICA 

Outros Termos 
de Fomento ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 

N2 

8.5. 

- Exercícios de 
percepção 
musical; 

- Exercícios de 
.Improvisação 
rítmica; 

- Exercícios de 
técnica vocal 
trabalhando a 
respiração, o 
aquecimento, o 
apoio, a dicção 
e a afinação; 

- Ensaio de 
canções para 
trabalho prático 
dos ritmos e 
acordes 
estudados. 

ATIVIDADES 

- Apreciação de 
músicas corri 
diversas 
formações e 
culturas; 

- Seleção de 
vozes solistas e 
de naipe para 
trabalho vocal. 

14 



PÚBLICO-ALVO 

Crianças e 
adolescentes 

de 04 a 16 
anos 

40 
crianças e 

adolescentes 

METAS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

- Crianças e 
adolescentes 
aptos a 
executarem 
o repertório 
previsto no 
projeto. 

- Aquisição de 
conceitos e-  - 
noções de • 
cidadania, a 
fim de torná-
los cidadãos 
mais 
conscientes 
para uma vida 
de desafios na 
atual 
sociedade. 

FONTE DE 
RECURSOS 

Termo de 
Fomento 

COMDICA 

Outros Termos 
de Fomento ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 

Realização de 
exercícios de 
técnica vocal 
aliado ao 
repertório 
previsto. 

Exercícios de 
percepção 
musical; 

Aulas 
expositivas; 

Realização de 
exercícios com 
dinâmicas de 
grupo; 

METODOLOGIA PERÍODO DE 
EXECUÇÃO  

Fevereiro 
a 

Dezembro/2021 

LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO 
Rua Professor Ferrúcio, 622, Centenário — Caruaru — PE - CEP 55008-230 

Fone: (81) 3721.4238 
CNP., 35.665.421/0001-16 

www.lardacriancacaruaru.com.br  - lardacrianca.nscarmo@yahoo.com.br  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

- Proporcionar o 
contato com a 
música de forma 
prazerosa, usando-
a como veículo de 
transformação 
social, a fim de 
afastar crianças e 
adolescentes das 
situações de risco 
social; 
- Possibilitar o 
desenvolvimento 
musical aliando 
teoria e prática com 
repertório que 
valorize a cultura 
local; 
- Trabalhar a 
conquista de uma 
escuta musical 
atenta e criteriosa; 
- Usar os 
instrumentos e o 
canto coral no 
processo de 
iniciação musical; 
- Aquisição de 
conceitos de 
técnica vocal. 

ATIVIDADES 

Apreciação de 
músicas com 
diversas 
formações e 
culturas; 

- Seleção de 
vozes solistas e 
de naipe para 
trabalho vocal. 

Exercícios de 
percepção 
musical; 

Exercícios de 
Improvisação 
rítmica; 

Exercícios de 
técnica vocal 

- Ensaio de 
canções para 
trabalho prático 
dos ritmos e 
acordes 
estudados. 

Nn 

8.6. 

AÇÃO 

MÚSICA 

FLAUTA 
NFANO; 
PERCUSSÃO; 
TECLADO; 
XILOFONE; 
ACORDEOM; 
CANTO 
CORAL. 

igIAPAAr 
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LAR IMCWANÇA 
NOSSA SOIXORA DOCAR110 

ç  
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Crianças e 
adolescentes: 

- com 
melhoras na 
autoestima, 
autoconfiança, 
interação 
pessoal e 
expressão 
corporal 

- Montagem e 
apresentação 
de 
coreografias 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO  
Fevereiro 

a 
dezembro/2021 

(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

FONTE DE 
RECURSOS 

Termos de 
Fomento ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 

METODOLOGIA 

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 

As crianças e 
os/as 
adolescentes 
terão 
oportunidade 
de se 
apresentar em 
eventos 
internos e 
externos. 

LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO 

Rua Professor Ferrúcio, 622, Centenário — Caruaru — PE - CEP 55008-230 
Fone: (81) 3721.4238 

CNPJ 35.665.421/0001-16 
www.lardacriancacaruaru.com.br  - lardacrianca.nscarmo@yahoo.com.br  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Promover o contato 
com os diversos 
ritmos regionais de 
dança, como xote, 
xaxado, baião, 
maracatu, ciranda e 
coco de roda e sua 
valorização 

Propiciara resgate 
das tradições 
culturais regionais 
com a montagerti 
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 

ATIVIDADES 

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 

PÚBLICO-ALVO 

Crianças e 
adolescentes 

de 04 a 16 
anos 

METAS 

50 
crianças e 

adolescentes 

- AÇÃO - 

8.7. DANÇA 

.34113-Assvr 
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LAR DAIÇAtj  
NOSSASEIIICRA DO CARMO 

     

    

Q111 

    

     

     

     

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Promover o contato 
com a arte da 
dramaturgia, 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 

PÚBLICO-ALVO 

Crianças e 
adolescentes 
de 07 a 16 

anos 

METAS 

30 
Crianças e 

adolescentes 

ATIVIDADES 

Jogos teatrais, 
para trabalhar a 
espontaneidade 
e a expressão 
vocal e corporal 

Jogos de 
imaginação, 
criatividade e 
improvisação 

Musicalização e 
sonoridades 
para o teatro 

METODOLOGIA 

Estudo de 
textos e 
composição de 
cenas 

Conteúdos de 
Improvisação 
Teatral, 
Expressão 
Corporal e 
Vocal 

Os encontros 
acontecerão 02 
(duas) vezes 
por semana, 
com duração 
de 90 minutos 

As crianças e 
os 
adolescentesx 
terão 
Oportunidade 
de se 
apresentar em 
eventos 
internos e 
externos. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Crianças e 
adolescentes: 
participando 
das atividades 

- COM 
melhoras na 
autoesfima, 
autoconfiança 
e desenvoltura 
na expressão 
vocal e 
corporal 

- Montagem e 
apresentação 
de uma peça 
teatral 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 
Fevereiro 

a 
dezembro/2021 

(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

FONTE DE — 
RECURSOS  
Termos de 

Fomento ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 

N2 Ação 

8.8. TEATRO 

Exercícios de 
interpretação, 
com uso de 
técnicas para o 
domínio da arte 
cónica 

Estudo de texto 
e criação de 
personagem 

Montagem e 
apresentação de 
esquete e/ou 
peça teatral, 
para público 
interno e 
externo 

Serr 
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LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO 
Rua Professor Ferrúcio, 622, Centenário — Caruaru — PE - CEP 55008-230 

Fone: (81) 3721.4238 
CNPJ 35.665.421/0001-16 

www.lardacriancacaruaru.com.br  - lardacrianca.nscarmo@yahoo.com.br  
N2 Ação 

8.9. ESPORTES 

ATIVIDADES METODOLOGIA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
Promover 
momentos de 
ensino e 
aprendizagem 
possibilitados pela 
prática esportiva, 

Contribuir para o 
estímulo ao 
trabalho em grupo, 

sentido de 
coletividade, o 
desenvolvimento 
sadio do_corpo e da 
mente, 

Favorecer a 
prática dos hábitos 
saudáveis, a 
conduta da 
perseverança e da 
compreensão em 
relação a ganhar 
ou perder, o 
respeito ao 
outro/adversário, 
nos momentos de 
competição, nos 
jogos. 

PÚBLICO-ALVO 

Crianças e 
adolescentes 
de 05 a 16 

anos 

METAS 

200 
participantes  

Exibição de 
filmes e vídeos 
para 
apresentação e 
contextualização 
dos 
fundamentos 
teóricos e da 
prática de 
esportes em 
geral 

Jogos amistosos 
internos e 
externos 

Aulas teóricas 
e práticas 
sobre os 
fundamentos 
do futsal, vôlei 
e handebol 

Exercícios 
preparatórios 
de 
aquecimento 
individuais e 
coletivos 

Treinos 

Realização de 
competições 
amistosas 
internas e 
externas 

Exibição de 
filmes e vídeos 
para 
apresentação e 
contextualizaçã 

dos 
fundamentos 
teóricos e da 
prática de 
esportes em 
geral 

RESULTADOS 
ESPERADOS  

Crianças e 
adolescentes 

Participando 
das 
competições 
amistosas 
internas e 
externas 

Com mais 
integração, 
socialização, 
respeito mútuo 
e controle da 
agressividade 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO  
Fevereiro 

a 
Dezembro/2021 

(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

FONTE DE 
RECURSOS  
Termo de 
Fomento 

COMDICA 

Outros 
Termos de 

Fomento ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 

Aulas teóricas e 
práticas sobre 
os fundamentos 
do futsal, vôlei e 
handebol 

Exercícios de 
alongamento e 
relaxamento 

18 



PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 
Fevereiro 

a 
Dezembro/2021 

FONTE DE — 
RECURSOS 
Termo de 
Fomento 

COMDICA 

LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO 
Rua Professor Ferrúcio, 622, Centenário- Caruaru — PE - CEP 55008-230 

Fone: (81) 3721.4238 
CNPJ 35.665.421/0001-16 

www.lardacriancacaruaru.com  br - lard i acr anca.nscarmo@yahoo .com.br 
N° Ação OBJETIVOS 

8.10 RECREAÇÃO 
ESPECÍFICOS 

Favorecer 

PÚBLICO-ALVO METAS 

a prática 
de atividades 
lúdicas em espaço 
seguro 

Proporcionar 
momentos 
agradáveis e 
prazerosos de 
lazer e diversão 

Crianças e 
adolescentes 
de 02 a 16 

anos 

180 
crianças e 

adolescentes 

(distribuídos 
conforme a 
faixa etária) 

Desenvolver a 
habilidade motora 
e a expressão 
corporal 

Estimular a prática 
de exercícios: 
físicos e o gosto 
pelas atividades 
lúdicas coletivas• 

ATIVIDADES 

Exercícios de 
alongamento, 
aquecimento e 
relaxamento 

Jogos com 
bolas 

Atividades com 
bastões e 
bambolês 

Competições 

Corrida do saco 
e outras 
brincadeiras. 
tradicionais. 

METODOLOGIA 

As atividades 
serão 
acontecerão de 
01 a 02 vezes 
por semana 
para cada 
turma, com 
duração 
variável de 
30min a 1h por 
turma 

Serão 
realizadas 
brincadeiras, 
jogos e 
competições 
amistosas 

Com melhoras 
na autoestima 
e na 
autoconfiança 
e na 
expressão 
corporal, 
Cooperação, 
socialização e 
espírito de 
equipe 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Crianças e 
adolescentes 

Outros 
convênios ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 

Exercícios de 
lateralidade 

Estimular o 
convívio, a 
cooperação e a 
socialização e o 
espírito de equipe 

Atividades de 
dança para 
trabalhar o ritmo 
e a expressão 
corporal 

.11657̀ arcer  
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IAR DA CRIANÇA 
NOSSA CANORA DOCARVO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

8.11 ARTES E 
MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS 

Apresentar, discutir 
e disseminar a 
literatura de cordel, 
trabalhando a 
leitura e 
interpretação de 
texto e produção 
textual. 

N2 Ação 

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. 

LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO 
Rua Professor Ferrácio, 622, Centenário — Caruaru — PE - CEP 55008-230 

Fone: (81) 3721.4238 
CNPJ 35.665.421/0001-16 

www.lardacriancacaruaru.com.br - lardacrianca.nscarmo@yahoo .com.br  
PÚBLICO-ALVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS 

ESPERADOS 

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 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Fevereiro 
a 

Dezembro/2021 

(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

FONTE DE 
RECURSOS — 

Convênios ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 

Crianças e 
adolescentes 

de 06 a 16 
anos 

40 crianças 
e 

adolescentes 

Produção 
textual em 
formato de 
literatura de 
cordel 

Criação e 
aplicação de 
arte em 
xilogravura 

Criação de 
objetos de 
barro 

Confecção de 
brinquedos 
artesanais 

Produção de 
murais 

identidade 

aferido 
lista 
frequência. 

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 
Aprimoramento e, 
desenvolvimento 
educacional e a 
construção da 

cultural 
48 (quarenta e 
oito) 
participantes, 

através de 
de 

la0P1°- 
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LAR DA CIMA 
MOSSA &MORA 00 CARMO 

METAS 

22 
Crianças e 

adolescentes 

(02 turmas 
divididas por 

níveis) 

ATIVIDADES 

Introducing 
Yourself 

Alphabet 

Color 

Numbers 

Days of week, 
months, 

seasons and 
ordinal numbers 

Routines and 
time. Free time 

activities 

Animais 

Family 

METODOLOGIA 

- Aulas expositivas 
com prática da 
pronúncia, escuta 
e escrita com 
auxílio do livro e 
material de midia 

- 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. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Crianças e 
adolescentes 
com 
conhecimento 
elementar e 
básico da 
língua inglesa 
dentro dos 
respectivos 
níveis 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO  
Fevereiro 

a 
dezembro/2021 

(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

FONTE DE 
RECURSOS 
Termos de 

Fomento ou 
parcerias 

que venham a 
surgir 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

NP 

8.12 INGLÊS 

Ação PÚBLICO-ALVO 

LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO 
Rua Professor Ferrúcio, 622, Centenário — Caruaru — PE - CEP 55008-230 

Fone: (81) 3721.4238 
CNPJ 35.665.421/0001-16 

www.lardacriancacaruaru.com.br  - lardacrianca.nscarmo@yahoo.com.br  

- Apresentar a 
língua inglesa 
como uma segunda 
língua e a 
importância em 
aprendê-la. 

- Promover o 
engajamento para 
a prática oral da 
língua e a 
compreensão do 
que se é falado. 

Crianças e 
adolescentes 

de 6 a 16 
anos 

Descriptive 
adjectives 

spg-mcLr•cr 
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- 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. 

Crianças e 
adolescentes 

de 8 a 16 
anos 

30 
Crianças e 

adolescentes 

História do 
cinema 

Técnicas de 
produções 
cinematográficas 

Storyboard 

Cor 

Enquadramento 
e planos de cena 

Aula expositiva 
dialogada 
adotando 
dinâmicas de 
grupo 

- Produzir um 
produto final 
idealizado e 
montados pelos 
mesmos. 

Edição vídeo e 
áudio 

Produção de um 
curta metragem. 

LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHOFtA DO CARMO 
Rua Professor Ferrúcio, 622, Centenário — Caruaru — PE - CEP 55008-230 

Fone: (81) 3721.4238 
CNPJ 35.665.421/0001-16 

www.lardacriancacaruaru com br - I d 
.com.br ar acrianca.nscarmo@yahoo . . 

ATIVIDADES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

PÚBLICO-ALVO 

  

 

METAS 

   

   

FONTE DE 
RECURSOS - 

N2 Ação OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

8.13 CINEMA 

METODOLOGIA PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Fevereiro 
a 

dezembro/2021 

(dependendo da 
disponibilidade 
de recursos) 

Termos de 
Fomento ou 

parcerias 
que venham a 

surgir 

100% das 
crianças e 

adolescentes 
participando 

das atividades 

80% dos 
participantes 

aptos a 
utilizarem os 
conteúdos e 

técnicas 
trabalhados 

Produção de 
um curta 

metragem 

Caruaru-PE, 28 de julho de 2021. 

e' 
36~drte 43445.4") Margarida Carmo Silva França 

Presidente 
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