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ESCOPO PROJETO ENTRE O SONHO E A REALIDADE 
 

O projeto Entre o sonho e a realidade será  desenvolvido pelo Movimento Renovador Paulo VI, tendo 
como principais parceiros as famílias, escolas e comunidade garantindo o acesso das crianças e 
adolescentes a uma educação integral.  
A organização acompanha as notas escolares das crianças e adolescentes que frequentam o projeto 
priorizando seu  desempenho e sua evolução na escola. 
Em parceria com o CRAS, Conselho Tutelar e abrigo, recebemos crianças que necessitam de apoio 
para se desenvolverem integralmente em sua formação pessoal, psicossocial, emocional e 
intelectual.   
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Projeto: Entre o Sonho e a Realidade 

A Eixo de atuação: Educação, cultura, esporte e lazer 

 

B Beneficiários: 280 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 
 

C Desenvolvimento: O projeto será realizado de segunda a sexta- feira no período de contra turno 

escolar. 

D Objetivo Geral: Desenvolver atividades socioeducacionais complementares  para crianças e 
adolescentes que vivem em vulnerabilidade social, articuladas com a família, escola e comunidade, 
enriquecendo o universo informacional, cultural e lúdico, Contribuindo para a formação pessoal, 
psicossocial, emocional e intelectual de modo a garantir o desenvolvimento integral.  

E Atividades desenvolvidas 

 
Alimentação: Será oferecido alimentação diária sendo café da manhã e tarde e almoço 
Informática educativa: Serão utilizados software e jogos educativos para o desenvolvimento das 

atividades. 
Educomunicação: Será utilizado os recursos   tecnológicos  modernos  e técnicas  da   

comunicação  na aprendizagem. 
Educação Física: Será desenvolvida de uma maneira bem lúdica, com brincadeiras cantadas, 

estafetas, dinâmicas, além das modalidades esportivas. 
Percussão: Nas aulas de percussão será resgatado o centenário da samba. 
Música: Serão utilizados violão, flauta e violino abordando diversos ritmos, tais como: MPB, pop, 
internacional, etc.  
Dança: Serão abordados ritmos variados e regionais. 
Capoeira: As aulas são bem dinâmicas e auxiliam na ampliação das diferentes qualidades físicas e 

dinâmicas do movimento. 
Judô: O judô traz benefícios para as crianças e adolescentes, proporcionando um desenvolvimento 

físico, psíquico e social de forma integrada. 
Oficinas com as famílias: Durante o ano são realizadas oficinas temáticas com as famílias juntamente 

com os alunos. 
Orientação de estudo: Momento no qual realizam as tarefas e trabalhos escolares. 
Leitura e escrita: Atividades realizadas na sala de aula ou na biblioteca pelo educador social. 
 

F Resultados  

    Melhoria no nível de proficiência das crianças e adolescentes atendidos nas habilidades escolares 

de matemática e língua portuguesa; 

 Fortalecimento do protagonismo infanto- juvenil e ampliação do nível de conhecimento das 

crianças e adolescentes sobre o ECA; 

     Melhoria no nível de desenvolvimento de habilidades não cognitivas como: Atuar coletivamente, 

Saber fazer escolhas e Tomar decisões conscientes que beneficiem a si próprio e a sociedade. 

 Aumento da autoestima, autoconhecimento, comunicação, bem estar e melhoria da qualidade de 

vida. 

 Melhoria na leitura e escrita. 

 Melhoria nas relações de convivência familiar, grupal e comunitária. 


