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PROPOSTA SÓCIO-EDUCATIVA
PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL
Projeto “Crianças de Luz”

1) Dados Cadastrais:
Fraternidade Espírita Lar de Luz – Felluz, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
07.747.821/0001-35, situada na Rua Cintra de Oliveira, nº 40, Bairro Santa
Efigênia, CEP 30.260-520.

2) Histórico:
A FELLUZ, foi fundada em 22 de agosto de 2004 e, como consta em seu
estatuto social, é uma organização religiosa, com atividades nas áreas
assistencial, cultural, beneficente e filantrópica, por um grupo de pessoas com
espírito voltado para a caridade e o estudo, buscando a evolução moral e o
desenvolvimento do indivíduo como um todo (físico-emocional-mental-espiritual).
A FELLUZ tem como finalidade, dentre outras, especialmente a divulgação do
evangelho segundo Jesus Cristo incitando, tanto em seus trabalhadores, como
em todos aqueles que têm oportunidade de visitar nossa Fraternidade, a prática
da caridade desmedida e descompromissada.
Atualmente a FELLUZ desenvolve um trabalho em conjunto com 18 famílias da
comunidade em que se situa (num total aproximado de 60 adultos e 50 crianças),
promovendo-as em seu contexto social.
Sabido é que o trabalho desenvolvido é ínfimo diante das necessidades daquela
comunidade, razão pela qual apresenta-se o presente Projeto no intuito de, em
parceria com o Poder Público e a iniciativa privada, dar-se aplicabilidade à norma
constitucional que garante o desenvolvimento da dignidade humana.
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2.1) Justificativa:
A FELLUZ, organização religiosa de cunho assistencial vem se estruturando para
promover a transformação social por meio da arte-educação.
A FELLUZ almeja resgatar a cidadania de crianças através de um projeto de
formação integral do ser, em que se promova o crescimento moral, a sua
progressiva descoberta do outro e a interdependência na sociedade.
Situada em uma comunidade carente, o Projeto que se apresenta visa a atender
crianças de 6 a 9 anos dos aglomerados da região leste de BH (tais como as
favelas Cafezal, Fazendinha). Percebe-se que os trabalhos já desenvolvidos pela
FELLUZ apenas nos 3º domingos de cada mês são insuficientes para a
transformação a que nos propomos.
Busca-se contribuir para o desenvolvimento total – espírito e corpo, inteligência,
sensibilidade, responsabilidade pessoal, capacidade para se comunicar e
espiritualidade. Assegurando dessa forma a proteção aos Direitos da Criança e
promoção social.
2.2) Objetivos:
•

Minimizar problemas sociais, de forma a contribuir para o crescimento
integral do ser;

•

Desenvolver atividades que busquem despertar as potencialidades do
indíviduo;

•

Desenvolver a capacidade de aprender a aprender, para que possa sempre
adquirir novos conhecimentos necessários ao seu crescimento pessoal
e o papel que exerce;

•

Resgatar a convivência familiar de uma maneira inclusiva e participativa;

•

Educar cognitivamente e moralmente, contribuindo para a inserção de
hábitos;

•

Promover um trabalho de saúde preventiva através do tratamento
homeopático.
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2.3) Público-alvo:
Pretende-se, ab initio, fomentar o atendimento à aproximadamente 10 crianças
de 6 a 9 anos, no horário de 07:00h às 12:00h, às segundas, quartas e sextasfeiras.
2.4) Recursos materiais e aspectos físicos:
A FELLUZ hoje, em sua sede alugada, possui 4 salas, 2 ambientes abertos (para
os projetos de artes), uma cozinha e um banheiro para a execução do projeto.
2.5) Recursos Financeiros:
A FELLUZ se mantém através da contribuição de seus próprios tarefeiros e de
pequenas doações, além do produto arrecadado com a realização de eventos,
como bazares, chás e almoços.
2.6) Recursos Humanos:
Equipe técnica composta por voluntários sem qualquer vínculo contratual com a
FELLUZ:
- 1 Psicológa
- 1 Biológa e Homeopata
- 1 Enfermeira
- 1 Professora de Educação Física
- 1 Homeopata, técnico em informática e graduando em Farmácia
- 2 Farmacêuticas
- 2 Advogados
- 2 Pedagogas
- 2 Cozinheiras
- 1 Administradora de Empresas
- 1 Musicista
- 1 Profissiona de Belas Artes
- 6 demais voluntários
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3) Metodologia Operacional
O Projeto será colocado em prática tendo em vista uma proposta contextualizada
de acordo com a necessidade da comunidade, com uma prévia discussão entre
os capacitadores e as famílias.
Serão desenvolvidos trimestralmente temas em que serão trabalhados em oficinas
utilizando diferentes recursos tais como: vídeo, aparelho de som, material
reciclado, papel, tinta, cadernos, canetas, etc.
Serão desenvolvidas atividades nas seguintes oficinas:
•

Consciência moral: momento reservado para refletir sobre a presença
de Deus e Jesus, como força motriz para a consolidação de um ser
melhor. Quinzenalmente.

•

Oficina pedagógica: um horário destinado à orientação das atividades
escolares – “para casa”. Nos demais horários serão desenvolvidas
atividades relacionadas ao tema proposto, visando desenvolver a
capacidade de comunicação verbal e escrita, o pensamento crítico, a
habilidade de se trabalhar em grupo e a integração. Diariamente.

•

Reeducação pisco-pedagógica: visa a reestruturar a educação formal,
identificando e corrigindo os pontos deficitários do processo de
aprendizagem e na formação dos hábitos e atitudes. Semanalmente.

•

Atividades de Arte: visa a desenvolver as habilidades artísitcas, senso
de ritmo, melodia, equilíbrio, de integração, responsabilidade, etc, através
da dança, música, bordado, pintura e judô. Semanalmente.

•

Oficina de Nutrição: visa a informar acerca do valor nutritivo dos
alimentos, da escolha dos alimentos mais adequados para compor um
refeição, noções básicas de higiene e aquisição de novos hábitos
alimentares. Quinzenalmente.

•

Oficina de Informática: tem como objetivo oportunizar a inclusão digital.
Quinzenalmente.

•

Excursões: serão programadas para consolidar o tema que está em
desenvolvimento no período, visado a coleta de materiais para o
enriquecimento e interação com o meio. Serão criadas oportunidades
para que as crianças façam visitas às instituições sociais onde possam
doar e adquirir novas vivências; serão oportunizadas visitas que fomentem
o lazer, tais como, passeios a clubes, visitas à parques, museus, cinemas
e teatros.
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A FELLUZ pretende, com o regular desenvolvimento do presente projeto, aterse nas discussões relativas aos direitos da criança e do adolescente favorecendo
a construção de sua identidade e caráter.
OFICINA: HORA DO ESTUDO
Competências/Habilidades:
•

promover o sucesso na sala de aula.

•

oportunizar o momento de fazer o para-casa.

•

incentivar a vontade de aprender.

Recursos Pedagógicos:
•

caderno, quadro, canetas, réguas, lápis de cor, borracha, cola, canetinha,
giz de cêra, apontador, lápis preto, clips e jogos pedagógicos.

Possíveis Ações Integradoras:
•

trabalhar com as famílias para que os pais desenvolvam atitudes que
favoreçam o sucesso escolar de seus filhos.

•

acompanhar sistematicamente a freqüência e o desempenho escolar.

•

conhecer pessoalmetne os professores das crianças de forma a interagir
para a busca de um impacto positivo sobre o ano escolar.
OFICINA: BORDADO
OFICINA: JUDÔ
OFICINA: LITERARTE
OFICINA: RODA DE CONVERSA
OFICINA: INFORMÁTICA
OFICINA: VIDA SAUDÁVEL
OFICINA: EDUCAÇÃO MORAL
OFICINA: PINTURA E BIJOUTERIA
OFICINA: CULINÁRIA
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4) Proposta Pedagógica
O Projeto Crianças de Luz busca neste programa pedagógico direcionar as
atividades. O educador social tem consciência do importante papel a ser realizado,
sabe que além de transmitir conhecimentos, que é primordial desenvolver valores
e contribuir para a construção de um ser capaz de interagir melhor no meio
social em que vive. De modo que a proposta inicial é promover a sociabilidade e
a capacidade criativa agregada sempre à vontade de aprender.
O projeto será desenvolvido em oficinas, com módulos de 1 (uma) hora, a
princípio, as quais são definidas a seguir:

5) Considerações finais
Através deste projeto, ainda em fase de conclusão, no que tange ao presente
caderno de divulgação, a FELLUZ pretende participar como entidade atuante
no processo de modificação do ser humano.
São necessários também, para o êxito, a ajuda financeira e o comprometimento
de entidade e pessoas que, como a FELLUZ, quer o bem e a melhoria das
condições de tantos irmãos.
Ainda em fase de elaboração: recursos materiais; necessidades mensais; quadro
de horário; e oficinas
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