
Projeto 



Oi!

Somos a Associação O 
Pequeno Davi

Estamos há 25 anos realizando ações de proteção a crianças e adolescentes 
na cidade de Januária - MG
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“
Infância é 

para sonhar!
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“
A conta é simples. Uma primeira infância com 

cuidados, amor, estímulo e interação pavimenta 
o caminho para que a criança aproveite todo 

seu potencial. Nasce um adulto mais saudável e 
equilibrado. E floresce uma sociedade com os 

mesmos valores.
FMCSV, 2019
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https://www.fmcsv.org.br


O PROJETO SONHO DE CRIANÇA

Missão
Despertar o potencial 
criativo das crianças 
através de atividades 
pedagógicas, lúdicas 
e de formação 
humana.

Visão
Mudar a realidade 
individual, familiar e, 
consequentemente, 
da comunidade.

Valores
Gratidão
Solidariedade
Comprometimento
Responsabilidade
Transparência
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Público alvo

Crianças e adolescentes dos 
bairros periféricos de 
Januária.
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Como?

◎ Oferta de oficinas no 
contraturno escolar com 
instrutores capacitados

◎ Encontros de formação 
humana

◎ Momentos de recreação e 
lazer

◎ Momentos de culminância 
das atividades
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Onde?

Salões comunitários, igrejas 
e escolas.
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“
O projeto já 
começou!

9



10



Aterro da Copasa

PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes que moram 
no bairro Aterro da Copasa e 
adjacências (Galiléia e Aterro do 
DER)

ONDE

Salão comunitário do Aterro da 
Copasa e campo aberto próximo ao 
salão.
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COMO

Oficina de dança (terça e quinta) - média de 20 
crianças atendidas

Escolinha de futebol (segunda e quarta) - média 
de 20 crianças atendidas

Após a cada atividade as crianças recebem 
lanche.

QUANDO

As atividades foram iniciadas dia 23/09/2019.



Metas do projeto:

◎ Oferecer mais oficinas;
◎ Atender um maior número de 

crianças;
◎ Oferecer atividades para a 

primeira infância;
◎ Oferecer ações de assistência 

às famílias;
◎ Atender outros bairros da 

cidade.
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Outras propostas de oficinas:

◎ Apoio escolar;
◎ Contação de histórias;
◎ Recreação infantil;
◎ Teatro;
◎ Capoeira;
◎ Canto;
◎ Instrumentos musicais.
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Outras propostas de oficinas incluindo as 
famílias:

◎ Crochê;
◎ Assistente administrativo;
◎ Panificação;
◎ Confeitaria;
◎ Recursos humanos;
◎ Cabeleireiro;
◎ E outros.
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Como ajudar?
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Voluntariado

É possível ajudar:
● Oferecendo oficinas e/ou 

atividades a partir dos seus 
conhecimentos e tempo 
disponível;

● Colaborar na realização de 
oficinas que já estão em 
andamento;

● Participar dos momentos de 
culminância das atividades.
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Colaborador

● Financeiro: arca com 
alguns custos do projeto 
de forma esporádica, 
mensalmente ou se 
responsabiliza por algum 
custo fixo do projeto.

● Doações: alimentos para 
lanches das crianças, 
materiais para as 
oficinas e demais 
recursos.
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Custos do projeto

◎ Gratificação aos instrutores das 
oficinas;

◎ Lanches diários;
◎ Material para realização das 

oficinas (por exemplo: 
chuteiras, lanches, materiais de 
treino de futebol).
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Prestação de contas

● Mensalmente será 
apresentado aos 
colaboradores, 
voluntários e à 
comunidade as receitas 
e os gastos realizados no 
projeto, assim como as 
atividades realizadas.
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Venha fazer parte 
desse projeto!
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Com a sua ajuda 
poderemos fazer 
muito mais pelas 

crianças de 
Januária!
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Quer colaborar conosco?

Entre em contato
(38) 99202-0186 
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Ou se cadastre pelo link
https://forms.gle/yFx5KWcqVqWeffRM9

Visite o site da Associação
http://www.opequenodavi.org.br

https://forms.gle/yFx5KWcqVqWeffRM9
http://www.opequenodavi.org.br

