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

Projeto
O nosso 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 projeto 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.

Por que é importante
realizar o projeto?
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.

Custos do projeto
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.
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Ensinar.
Divulgação.
Visibilidade
para a Causa.

Materiais didáticos.
Voluntários.
Espaço adequado
para cada oficina.
Transporte.
Pranchas de Surf;
Kimono; Tatame.

Kimonos.
Materiais (didáticos e para produção).
Pranchas de Surf.
Uniformes.

Procuramos desviar o
foco de crianças e
adolescentes do
tráfico, profissionalizar
pessoas, oferecer
conhecimentos sociais
e culturais,
resolveremos a
questão da
desigualdade e
traremos outra
imagem para as
comunidades. E
também ensinaremos
noções de
empreendimento e
autonomia.
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Rede de
Comunicação.
Atendimento no
Site.
SAC – Serviço de
Atendimento ao
Cliente.
Redes Sociais.

Plataforma na
internet – SITE.
Divulgação –
Uniforme do
projeto.
Divulgação –
Redes Sociais.

Nosso projeto é
voltado para pessoas
de baixo recurso que
visam se
profissionalizar,
moradores de
comunidades
carentes e pessoas
com
comprometimento.
Visamos encaixar
desde crianças de 8
anos de idade em
diante.

Fluxo de Receita através do buffet (SalDoce).
Comercialização dos produtos gerados em
oficinas do projeto.

Plano de implementação
O projeto será implantado em 4 comunidade são 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)

Formação de custos
Formação de Custos e Despesas
Nome do produto ou serviço:

Cultura Social
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Quantidade de produtos ou serviços
ofertados:

Oficinas

Serviço

Dias

Horário

Qntd. Alunos Faixa Etária

Bodyboard

Sábado

8:00 às 10:00

15

10 a 25 anos

Jiu-Jitsu

Terça e Quinta

18:00 às 20:00

20

6 a 30 anos

Pacote Office

Segunda

18:00 às 20:00

20

15 a 50 anos

Manutenção de Computadores

Quarta

14:00 às 16:00

10

15 a 30 anos

Artesanato

Quinta

14:00 às 16:00

30

11 a 70 anos

Palestras

Sexta

18:00 às 20:00

-

14 em diante

Idiomas (Ingles e Francês)

Domingo

8:00 às 10:00

25

6 em diante

Transporte

Tipo de transporte

Unidade

Finalidade

Custo

Van

1 Aula de Bodyboard

R$ 178,00

Carro (Fiorino Furgão)

1 Transporte de Alimentos

R$ 300,00

TOTAL

Organização

Professor

Oficinas

Frankie

Bodyboard/Jiu-Jitsu

Gabrielle

Victtoria Vaccihi

Pacote Office/Idiomas
Pacote Office
Manutenção de Computadores
Artesanato
Artesanato
Artesanato
Palestras
Palestras/Idiomas

TOTAL de Custos/Despesas

R$

478,00

Por unidade produzida

R$

4,78

Cristiano
Lucas Biller
Giulia
Thaisy
Vitória Rodrigues
Mayara

R$ 478,00

