ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA

APRESENTA

PROJETO : SOLIDARIEDADE : UM ATO DE AMOR

I AÇÃO SOCIAL – COMUNIDADE INTEGRADA
DATA : 11/10/2014(sabado )–Comemoração do “Dia da Criança “

HORÁRIO : 8:00 as 11:00
LOCAL: Estacionamento da FALBE
PARTICIPAÇÃO: Comunidade Infantil , acadêmicos da FALBE , corpo docente e
administrativo.
Solidariedade condição de um grupo que resulta da comunhão de atitudes e de
sentimentos , de modo a construir o grupo em apreço uma unidade sólida, capaz
de resistir às forças exteriores e mesmo de tornar-se ainda mais firme em face
de oposição vinda de fora.
Com a finalidade de inserir os acadêmicos em projetos sociais bem como a
aplicação na prática nas atividades complementares.
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JUSTIFICATIVA:
O Projeto: Solidariedade: um ato de amor, proporciona aos acadêmicos da
FACULDADE ALBERT EINSTEIN – FALBE uma parceria com a comunidade local,
como ampliação pedagógicas , explorando os conhecimentos adquiridos nas
disciplinas ofertados nos cursos Administração e Educação Física .
Por considerar um momento social para os acadêmicos da FALBE, diante de um
olhar afetivo , proporcionar

as crianças da comunidade, um momento de

recreação e lazer e principalmente respeitando o direito da criança em ser feliz e
valorizada pela família e sociedade. Nesse momento estaremos comemorando o
“Dia da Criança “.
Podemos citar dois objetivos :
 Propor a “solidariedade” entre os acadêmicos da FALBE, valorizando a
integração com a comunidade ;
 Propiciar através das brincadeiras, as formas saudáveis de convivência
com grupos e as regras de socialização,além de estimular os convívio
dos acadêmicos na prática pedagógica.

O projeto será executado

no dia 11/10 – no estacionamento na FALBE com

diversas atividades recreativas , onde os acadêmicos terão funções sociais nas
organizações ,montagem das tendas, convites aos familiares e comunidade e
outras atividades para o sucesso do evento.
Teremos um momento para a distribuição de brinquedos arrecadados pelos
acadêmicos. A distribuição de leite em pó para uma Creche ocorrera em
outro momento após a escolha da instituição.
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RUA DO LAZER( ESTACIONAMENTO FALBE)

CURSOS

ATIVIDADES
Recepção das crianças
Responsáveis: organização / Cama
Elástica ,Castelo inflável
Tombo Legal.

ADM

EDUCACAO FÍSICA

Gincana & jogos

ADMINISTRAÇAO

 Praça da Alimentação
Lanche coletivo( ajudar servir )

EDUCACAO FÍSICA

EDUCACAO FÍSICA

ORNAMENTAÇÃO





Tenda : OFICINA DE PINTURA
(diversas técnicas de pinturas em
papel )

Tendas : TEATRO
PINTURA DE ROSTO, criação de
máscaras

Ornamentação dos locais (tendas )
Estacionamento FALBE

ENTREGA DOS
BRINQUEDOS
LOCAL: TENDA
GRANDE

Organização para entrega dos
brinquedos

DOAÇÕES

Brinquedos

PROPOSTAS

Organização da
Gincana - inclusive
os materiais a
serem utilizados .
Pipoca & Algodão
Doce & Carrinho de
Picolé &
Cachorro Quente &
Refrigerante

RESPONSAVEIS
Acadêmicos da ADM
/docentes
Professores e
Coordenação.
Acadêmicos de
Educação Física e
docentes

Equipe de alunos

Criação de técnicas

Equipes de alunos

Criação do Teatro e
Mala de Leitura
organização do
cenário e
vestuários.
Distribuição de
tarefas e
ornamentação

Equipe de alunos

Ornamentação

Comissão
representativa de
alunos ADM e EF

TODOS

Coleta de doações
de brinquedos

Acadêmicos &
docentes

