PROJETO AURI VERDE – 2018

Unidade: CCA Auri Verde
Agrupamento: Família e comunidade - Faixa etária: livre
Responsável: Regina Gonçalves Ribeiro - Ass. Técnica Social
Coordenador: Simone Aparecida

O PROJETO
Gerar Gerando

DIAGNOSTICO
Por ser um projeto de interesse pessoal àquele que vir é acolhido, abrimos espaço de criação e confecções
de artesanatos, criamos relações e afetividades com o grupo, em especial são de adultas, mães, familiares e
pessoas da comunidade. Observamos que alguns participantes possuem déficit, deficiência intelectual,
fragilidade emocional, falta de empregabilidade e conflitos gerais. Diagnosticamos que existe a participação
ativa do grupo, que trata os encontros como “grupo terapêutico”, pois trazem suas histórias e vivencias, onde
todos são ouvidos, respeitados e aceitos como são.

JUSTIFICATIVA
Procuramos integrar a pessoa humana em sua diversidade, entendendo e reconhecendo suas
necessidades a partir de suas realidades. Os trabalhos manuais trazem a possiblidade de todos se sentirem parte,
pois as questões de cognição e compreensão são atribuídas nos momentos de construção, assim criamos e
possibilitamos um ambiente de inclusividade potencializando e capacitando através do artesanato.

OBJETIVO GERAL
Pretendemos impactar no grupo a busca por autonomia para melhoria da vida pessoal e social, quando
pensado em artesanato, onde os recursos e materiais são em sua maioria naturais ou recicláveis. Resinificamos
a sucata e estabelecemos a partir dessa ideia a construção do autoconhecimento e a criatividade, contribuindo
para o desenvolvimento afetivo, motor e até psíquico.
Somente no ato de reciclar coisas e ideias viabilizamos propor gerar recursos financeiros e o despertar de
mudanças na simplicidade e na escuta. O projeto Gerar Gerando está ligado ao projeto central “Meu espaço eu
faço”, pois em cada encontro construímos novos ambientes de aprendizagem onde trabalhamos indiretamente
as vulnerabilidades e a dignidade humana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Qualificar o grupo na construção de estratégias e mecanismos que despertem o autoconhecimento,
aguçar a criatividade e capacita-los a arte do artesanato.

•

Incentivar e acreditar nas potencialidades e competência afirmando as capacidades diante das
vulnerabilidades

•

Enfocar a ética solidaria para termos momentos de conversas construtivas entre os participantes
levantando as questões do cotidiano destes.

ATIVIDADES
Atividades

Descrição

Do lixo ao luxo

Reutilizar, reaproveitar e reciclar materiais e recursos, falas ou ações.

ExpoAção

SucaDoteca

Ética solidária

Idealizar e concretizar as ideias e projetos referenciando nossa exposição de
artesanatos possibilitando a geração de recursos rentáveis.
Revitalizar a brinquedoteca, restaurar brinquedos e espaços junto com as famílias e
comunidade.
Refletir sobre o papel social de cada um, relacionar as informações sobre recursos
naturais e recicláveis construindo métodos cooperativos.

RECURSOS NECESSÁRIOS
Atividades

Itens

Do lixo ao luxo

Materiais recicláveis, naturais, Pincel, tintas, cola, barbante, fita.

ExpoAção

Artes e artesanatos, tendas e mesa.

SucaDoteca

Pincel, tintas, cola barbante, fita, martelo, prego etc.

Ética solidaria

Material papelaria, projetor.

PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA
Todas as ações deste projeto são voltadas para o trabalho com as famílias dos atendidos.
CRONOGRAMA
Mês
Atividades / Etapas
Do lixo ao luxo
ExpoAção

ABR

MAI

x

x

JUN

x

JUL

AGO

x

SET

OUT

NOV

x

DEZ

SucaDoteca

x

x

Ética solidaria

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS.
Situação

Motivados, em busca de novidades, dispostos e acolhedores uns com os outros.

Metas

Imponderados, com perspectivas, expressivos e com autonomia.

Indicador
Meios de verificação

Com as participações ativas, voluntários, comunicações expressivas em suas
artes.
Registros mensais, foto e filmagem.

PRODUTO FINAL
Pretendemos expor os artesanatos evidenciando os artistas e talentos da comunidade nos eventos internos e
externos como feira, dia da família e Sarau.

