


O projeto tem como objetivo, a evolução e a inclusão
de uma comunidade ao todo, com oficinas que visam a
profissionalização de jovens e adultos e a ocupação do
tempo das crianças, trazendo bem estar e
implementando novos conteúdos para os moradores das
favelas.
O é formado por 13 integrantes:
Cristiano Souza, Daniele Gomes, Daniele Matoso,
Fernanda Moreira, Frankie Lima, Gabrielle Araújo, Giullia
Nogueira, Lucas Biller, Mayara Azevedo, Thaisy Reis,
Victtoria Vaccihi e Vitória Rodrigues.



A realização do projeto se torna importante a partir do
momento em que oferecem oportunidades para as pessoas
de baixa renda, para que elas possam adquirir um
conhecimento e uma profissionalização, mesmo com a
realidade que possuem.
O projeto tem grande importância por proporcionar uma
mudança no cotidiano dos moradores e também dentro das
comunidades. Os benefícios que o projeto oferece atinge
tanto o ponto de vista social, quanto o econômico e
ambiental. E os colaboradores do projeto proporcionam um
grande bem estar para os participantes das oficinas,
estimulando-os mentalmente e fisicamente.



O projeto contará com o apoio do buffet SalDoce, que 
com o dinheiro ganho, investirá ajudando na compra de 
alimentos e materiais usados para as oficinas.
Os professores serão voluntários.
Temos uma equipe de divulgação que cuidará da 
imagem do projeto na mídia, e tratará diretamente com 
patrocinadores.
E alguns produtos feitos nas oficinas serão 
comercializados para diminuir os gastos.



O projeto será implantando em 4 comunidades ao redor da região
central do Rio de Janeiro, sendo elas: comunidade da Coroa,
comunidade da Mineira, comunidade do Fallet e Fogueteiro e
comunidade do São Carlos.
Cada semana do mês, será uma favela diferente e terão
atividades os sete dias da semana. E todas as oficinas serão
realizadas em espaços existentes nas próprias comunidades, com
exceção apenas da oficina de surf, que será realizada na praia do
Flamengo, e em caso de menores de idade estarem inscritos
nessa atividade, os responsáveis serão solicitados para que haja a
autorização.
E terão três horários disponíveis:
• Manhã (08:00 – 10:00)
• Tarde (14:00 – 16:00)
• Noite (18:00 – 20:00)



“Incluir significa promover e reconhecer o potencial 
inerente a todo ser humano em sua maior expressão: 

a diferença.”


