ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA

APRESENTA
PROJETO: SOLIDARIEDADE:
UM ATO DE AMOR

II AÇÃO SOCIAL
COMUNIDADE INTEGRADA

ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA

DATA : 10/10/2015 – 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 e convidados.

JUSTIFICATIVA:
O Projeto: Solidariedade: um ato de amor, proporciona aos acadêmicos da FACULDADE
ALBERT EINSTEIN – FALBE uma parceria com a comunidade local, bem como ampliação
da práticas pedagógicas, explorando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas ofertados
nos cursos Administração e Educação Física .
Considerando um momento social para os acadêmicos da FALBE, diante de um olhar afetivo
, proporcionar nesse evento as crianças da comunidade, um momento de recreação / lazer
em um ambiente acolhedor . Momento para comemorar o “Dia da Criança “.
Podemos citar os objetivos relevantes do Projeto :
 Propor a “solidariedade” entre os acadêmicos da FALBE, valorizando a integração
com a comunidade vizinha a FALBE.
 Propiciar através das brincadeiras, as formas saudáveis de convivência com
grupos e as regras de socialização, além de estimular o convívio dos acadêmicos
na prática pedagógica.
 Promover as ações voluntarias e ambientais propiciando qualidade de vida e bem
estar aos acadêmicos nas praticas pedagógicas.
Esse projeto torna-se significativo na medida em que resgata a alegria e autoestima das
crianças, pela vontade de divertir tornando o ambiente um local de alegria.
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O evento será realizado no dia 10/10 /2015 – no estacionamento na FALBE será organizada
com tendas com diversas atividades recreativas ,stand de oficinas de materiais recicláveis e
mini – horas domesticas e outros.
A distribuição de brinquedos arrecadados pelos acadêmicos serão distribuídos as crianças
presentes no evento e a distribuição de cestas básicas (campanha de arrecadação de
produtos alimentícios e montagem das cestas )ocorrera em outro momento onde os
acadêmicos indicará a instituição para doação das cestas.
O evento contará com a RUA DO LAZER , no estacionamento da FALBE.
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RUA DO LAZER

CURSOS

ADM

ADM /EDUCAÇAO
FISICA

EDUCACAO FÍSICA

ADMINISTRAÇAO
EDUCACAO FÍSICA

ATIVIDADES

Cinema
Sala de aula

Gincana & jogos
 Praça da Alimentação
 Lanche coletivo( ajudar servir )
Stand: Meio Ambiente
Mini cursos de horta domestica

CONTAÇAO DE HISTORIAS

ORNAMENTAÇÃO

Ornamentação dos locais (tendas )
Estacionamento FALBE

ENTREGA DOS
BRINQUEDOS

A entrega dos brinquedos
TENDA GRANDE

DOAÇÕES
DOAÇÕES

RESPONSAV
EIS
Acadêmicos
da ADM
/docentes
Professores e
Coordenação.

Recepção das crianças
Responsáveis: organização /
Diversos brinquedos infláveis

Brincadeiras de antigamente
EDUCACAO FÍSICA

PROPOSTAS

Selecionar vídeos de
filmes infantis
( desenho animado )

Grupos de
alunos / ADM
e EF

Organização da Gincana inclusive os materiais a
serem utilizados .

Acadêmicos
de Educação
Física e
docentes

Pipoca & Carrinho de
Picolé &
Cachorro Quente & Suco
Distribuição de sementes
e mudas.
Organizar as brincadeiras
para execução com as
crianças.
Contaçao de Historia
realizada pela família dos
acadêmicos.
Ornamentação

Equipe de
alunos
Alunos ADM
e EF
Equipe de
alunos
Comissão
representativ
a de alunos
ADM e EF

TODOS

Brinquedos

Coleta de doações de
brinquedos

Acadêmicos
& docentes

Com os produtos arrecadados montagem de cestas básicas

Montagem das cestas

Equipe de
alunos

