Há 120 anos, a Sicredi Pioneira gera impactos
positivos nas comunidades onde está inserida.
Uma das iniciativas que nos possibilita ampliar
esses resultados é o Fundo Social.
Desde 2015, essa ação apoia e financia projetos
desenvolvidos por entidades com foco em
educação, cultura e esporte. Em 2022, as
comunidades dos 21 municípios da área de
atuação da Sicredi Pioneira serão beneficiadas.

Essa é mais uma ação da
cooperativa para construir
comunidades melhores!

02

PROJETOS
EDUCACIONAIS

PROJETOS
CULTURAIS

PROJETOS
ESPORTIVOS
INCLUSIVOS

Os projetos educacionais buscam a formação
educacional coletiva, em seus diferentes níveis
e contextos, não se limitando a instituições de
ensino. Alguns deles são a ampliação do acervo
de bibliotecas, formação de profissionais,
contratação de oficineiros, desenvolvimento
de atividades inclusivas, cursos que visam a
geração de renda, atividades de preservação
ao meio ambiente e outros.

O Fundo Social também beneficia projetos
culturais que visam garantir o acesso e
ampliar as práticas culturais da população,
estimulando a produção e difusão cultural
artística e desenvolvendo a consciência e
o respeito à cultura de outros povos e/ou
nações. Entre os projetos estão a aquisição de
trajes e equipamentos, contratação de instrutor,
atividades coletivas que desenvolvam teatro,
música, dança, canto coral, pesquisa
e seus respectivos materiais.

No esporte, o principal objetivo é promover
a inclusão social por meio de atividades
esportivas com foco no desenvolvimento
integral de crianças, adolescentes e jovens.
Entre as principais demandas para esse
setor estão bolsas em escolinhas, aquisição
de uniformes ou materiais e contratação de
instrutor. São investimentos que podem mudar
a realidade destes projetos.
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65

26

PROJETOS

1.516.856,40

R$

INVESTIDOS

PROJETOS

PROJETOS

405.148,44

R$

INVESTIDOS

195.344,55

R$

INVESTIDOS
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FUNDO SOCIAL 2022

21

MUNICÍPIOS

108.966
PESSOAS
BENEFICIADAS

312

PROJETOS
CONTEMPLADOS

R$ 2.117.349,39
DISTRIBUÍDOS

O que é o Fundo Social?
O Fundo Social é uma ação da Sicredi Pioneira que visa distribuir
recursos a projetos desenvolvidos por entidades com foco
na educação, cultura e esporte inclusivo. Podem se inscrever
entidades dos 21 municípios da área de atuação da cooperativa,
cujos projetos contribuem para o desenvolvimento das
comunidades locais.

Origem do recurso
Após a apuração do resultado da Sicredi Pioneira no exercício
de 2021, pelo menos 1% das sobras é destinado ao Fundo
Social. O percentual de destinação é votado pelos associados
em assembleia e cada entidade poderá ser beneficiada com o
valor mínimo de R$ 2 mil e o máximo de R$ 12 mil.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Os ODS compõem a Agenda Mundial (Agenda 2030) construída
durante a cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável, em setembro de 2015, composto por 17 objetivos e
169 metas a serem alcançadas até 2030.

Impactos Sociais dos projetos

196.000
ASSOCIADOS

44

O Fundo Social visa transformar comunidades. O impacto social
é o meio de transformação que se almeja com os projetos. Nesta
edição, as entidades foram instigadas a refletir sobre o impacto
social do seu projeto. Ele é o efeito da ação do projeto que, para
existir, é necessário transformar o público-alvo.

AGÊNCIAS
04
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ALTO FELIZ
23.982,01

R$

06

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Alto Feliz

Grupo Tradicionalista da Cultura Nativista Guapos da Serra

Nome do Projeto: Qualificação ProAtiva
Descrição: Qualificação de 30 bombeiros voluntários com preparação para as mais
diversas adversidades encontradas na atividade diária, no intuito da proatividade,
prevenção e segurança.
Impacto social: Desenvolvimento de um trabalho de solidariedade e proativo de
prevenção.

Nome do Projeto: Aperfeiçoando o som
Descrição: Aquisição de mesa de som e oferecimento de oficina de chula,
qualificando as atividades e apresentações.
Impacto social: Qualificação artística.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.233,61

R$ 2.000,00

C.P.M. da Esc. Est. de Ens. Médio Assunção
Nome do Projeto: Professor de Informática Educativa como estratégia para o uso
pedagógico das TIC na Escola Assunção
Descrição: Contratação de Professor de Informática, oportunizando aos alunos o
acesso às tecnologias mais recentes, melhorando a competência e fluência digital.
Impacto social: Melhor desempenho e aplicação da informática nos trabalhos
escolares.

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 2.000,00

ONG Mulheres Construindo Um Mundo Melhor

Nome do Projeto: Compartilhar Aprendizagens e Preservar a Cultura Construída
pelos nossos Antepassados
Descrição: Oferecimento de cursos de iniciação à costura e língua alemã,
reconhecendo a importância do resgate da história deixada pelos antepassados e
qualificando a mão de obra.
Impacto social: Compartilhamento de aprendizagem, agregando qualificação e
empoderamento na comunicação entre imigrantes e brasileiros.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.000,00

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Raio de Luz
Nome do Projeto: Águas que se multiplicam: captar para ajudar a preservar
Descrição: Construção de casa de exército e cisterna, conscientizando as crianças
da importância da reutilização e captação de água.
Impacto social: Preservação e uso consciente da água.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.748,40
07

CANELA
65.750,44

R$

08

Associação Assistencial Dom Luiz Guanella

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Santa Terezinha

Nome do Projeto: Avançar
Descrição: Acesso e ensino ao mundo digital às crianças e adolescentes que são
atendidas pela instituição, através da inclusão digital, ensinando-os a ter autonomia e
compreensão de como utilizar e manusear um computador e seus mais diversos recursos.
Impacto social: Diminuição na evasão escolar, tornando-se protagonista no
processo de aprendizagem.

Nome do Projeto: Áreas de Lazer e Espaços de Convivência
Descrição: Criação de espaços de convivência e lazer no pátio, saguão e quadra da
escola, desenvolvendo a coordenação motora ampla e proporcionando atividades
esportivas direcionadas para todas as faixas etárias atendidas pela escola.
Impacto social: Envolvimento de alunos e comunidade em atividades que visam o
desenvolvimento global, como concentração, contato com a natureza e esportes.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 12.000,00

R$ 9.153,60

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. e Ens. Fund. Santos Dumont
Nome do Projeto: Sustentabilidade
Descrição: Necessidade de implantação de sistema de irrigação na horta escolar,
incentivando a geração futura a empreender e aprimorar o trabalho agrícola,
proporcionando sustentabilidade às famílias.
Impacto social: Valorização do trabalho agrícola e envolvimento da comunidade
escolar.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.790,37
Nome do Projeto: Cidadania e EducaAÇÃO
Descrição: Visita aos pontos turísticos do município, além da impressão gráfica
de 500 exemplares de álbum e respectivas figurinhas dos atrativos visitados,
como incentivo à descoberta da cidade de maneira descontraída, destacando a
preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental do município.
Impacto social: Incentivo ao conhecer, cuidar, valorizar e compreender o meio
ambiente, o espaço e a cultura do lugar em que se vive.

R$ 8.989,34

Missão Evangelismo e Cura Divina nos Últimos Tempos

Nome do Projeto: Imigrante Fala
Descrição: Desenvolvimento com igualdade, sem distinção de raça, cor, gênero,
religião, em busca de melhor qualidade de vida aos participantes, através do ensino
da língua portuguesa para os imigrantes.
Impacto social: Engajamento com a educação, facilitando a convivência cotidiana
na comunicação entre imigrantes e brasileiros.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.167,13

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. e Ens. Fund. Zeferino José Lopes

VALOR APROVADO

ODS

ODS

Mobilização Comunitária de Combate à Violência

Nome do Projeto: PROERD 2022
Descrição: Aquisição de mascote, medalha e camiseta, abrilhantando as formaturas
do Proerd, após a atuação policial na prevenção ao uso indevido de substâncias
psicoativas.
Impacto social: Desenvolvimento de um sistema de prevenção à violência e ao uso
indevido de drogas para crianças e adolescentes, através da educação.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.650,00
09

Rotary Club de Canela Inspiração
Nome do Projeto: Banda Marcial EMEF Severino Travi
Descrição: Aquisição de instrumentos de percussão e sopros para a Banda Marcial
da E.M.E.F. Severino Travi, proporcionando a formação e o contato do aluno na cultura
artístico-musical de forma permanente e de boa qualidade.
Impacto social: Enriquecimento cultural das crianças e fomento à boa convivência
no seu cotidiano.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 12.000,00

010

CAXIAS DO SUL
448.246,88

R$

011

A.P.A. dos Deficientes Visuais de Caxias do Sul

APAE de Caxias do Sul

Nome do Projeto: Apadev de Portas Abertas
Descrição: Promoção da convivência e do fortalecimento de vínculos sociais, buscando
o desenvolvimento das potencialidades, protagonismo e autonomia da pessoa com
deficiência visual.
Impacto social: Criação de um ambiente de integração e socialização.

Nome do Projeto: Educação inclusiva e equitativa
Descrição: Aquisição de uniformes para os alunos com baixa renda e substituição
de cortinas das salas de aula, garantindo uma educação inclusiva e equitativa,
pressupondo práticas pedagógicas diferenciadas que considerem a individualidade
de cada sujeito.
Impacto social: Valorização das potencialidades de cada educando, promovendo a inclusão.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 4.032,00

R$ 6.988,33

A.P.M. da Esc. de Educ. Inf. São José

Associação de Pais, Atletas e Colaboradores do Basquete de
Caxias do Sul - APACOBAS

Nome do Projeto: Brincar e Desenvolver
Descrição: Aquisição de Playground, proporcionando que as crianças testem suas
habilidades (físicas e cognitivas), aprendam regras, treinem as relações sociais,
simulem situações e conflitos, compreendendo e organizando suas próprias emoções.
Impacto social: Desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas, emocionais e
de linguagem.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 12.000,00

Nome do Projeto: APACOBAS, UCS, SICREDI e Prefeitura de Caxias do Sul
Descrição: Criação de condições ideais para o gerenciamento da equipe de
basquetebol, priorizando as categorias de base, e dando o suporte e as premissas
necessárias para o desenvolvimento das categorias.
Impacto social: Desenvolvimento do basquetebol, difundindo a cultura esportiva
para crianças e adolescentes.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.750,00
Associação Ação do Bem

AAPECAN - Associação de Apoio a Pessoas com Câncer
Nome do Projeto: Projeto Costurando com Alegria e Alinhavando o Futuro
Descrição: Oferecimento de oficina de corte e costura, promovendo a inclusão
social às pessoas com câncer e seus familiares, com aumento de renda e
qualificação profissional.
Impacto social: Inserção no mercado de trabalho e aumento na autoestima.

VALOR APROVADO

R$ 10.602,30

ODS

Nome do Projeto: A inclusão, através do teatro, ampliando possibilidades e
desenvolvendo pertencimento
Descrição: Oferecimento de oficinas de teatro, despertando reflexões e
potencializando o desenvolvimento de habilidades e ampliando o conhecimento
cultural através da arte.
Impacto social: Desenvolvimento de habilidades e respeito ao processo individual e
de inclusão.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.899,50
012

Associação Cor Unum

Associação Cultural Fare Amicci de Caxias do Sul

Nome do Projeto: ABC São Vicente
Descrição: Complementação e recuperação da formação de crianças e jovens, gerando
autonomia e potencialização das aprendizagens escolares.
Impacto social: Acessibilidade ao conhecimento através dos diferentes letramentos.

Nome do Projeto: Circuito de Danças Fare Amicci
Descrição: Aquisição de tecidos para confecção de trajes masculinos aos novos
componentes do grupo, qualificando as apresentações culturais e oferecendo
a oportunidade de acesso à expressão artística por meio das danças folclóricas
italianas.
Impacto social: Avanço nas habilidades cognitivas através da dança e coreografias.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.400,00

R$ 3.600,00
Associação Coral Ana Rech Coral Típico Italiano
Nome do Projeto: Associação Coral Ana Rech
Descrição: Pagamento da maestrina e capacitação musical dos componentes do coral,
imprimindo maior qualidade à aprendizagem e às apresentações e mantendo vivas as
tradições culturais da música e do canto.
Impacto social: Manutenção das tradições culturais do folclore italiano, popular e
religioso.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.550,00
Nome do Projeto: Aquisição de Acordeon e Violão
Descrição: Aquisição de acordeon e violão, qualificando os ensaios e
visando atingir novos integrantes.
Impacto social: Qualificação dos ensaios.

R$ 5.359,00

Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul

Nome do Projeto: Oficinas de Danças Folclóricas para a categoria Adulto da ACGC
Descrição: Oferecimento de aulas de danças folclóricas semanais, em especial
alemãs, para a categoria adulto e coreografias parafolclóricas.
Impacto social: Preservação, manutenção e expansão da cultura germânica.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.001,60
Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul

Associação Cultural Coral São Braz

VALOR APROVADO

ODS

ODS

Nome do Projeto: Oficinas de Danças Folclóricas para as categorias Infantil e
Infantojuvenil da ACGC
Descrição: Oferecimento de aulas de danças folclóricas, em especial alemãs, para
as categorias infantil e infanto-juvenil, além de coreografias parafolclóricas.
Impacto social: Preservação, manutenção e expansão da cultura germânica.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.001,60
013

Associação de Apoio ao Desporto e Paradesporto de Caxias do Sul

Associação de Moradores do Distrito de Santa Lúcia do Piaí

Nome do Projeto: Esporte como Ferramenta de Transformação Social
Descrição: Contratação de profissionais e aquisição de cadeira de rodas para o Basquete
em Cadeira de Rodas, incentivando o esporte adaptado, por meio das atividades
multiesportivas, com atendimento a Pessoas Com Deficiência (PCD), promovendo a
inclusão social.
Impacto social: Oferta das modalidades esportivas, promovendo a inclusão social
em âmbito municipal.

Nome do Projeto: Educando e preservando
Descrição: Aquisição de lixeiras e produção de um fôlder educativo pelos
professores e alunos, além de visita à Fonte de Água Azul, um patrimônio histórico,
que necessita de ações de preservação.
Impacto social: Conscientização quanto às novas tendências de relação do ser
humano com o ambiente onde está inserido.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.951,00
Associação de Educação Integral - Educaritá
Nome do Projeto: Aquisição de Equipamento
Descrição: Aquisição de Máquina de lavar roupas para lavagem dos lençóis utilizados
pelas crianças, em especial, as que se encontram em vulnerabilidade social.
Impacto social: Limpeza e organização da escola.

VALOR APROVADO

ODS

Associação de Educação Integral Educaritá
Nome do Projeto: Aprender Brincando II
Descrição: Contação de histórias e musicalização, qualificando as atividades
pedagógicas desenvolvidas nas Escolas Infantis, despertando a curiosidade,
estimulando a imaginação, trabalhando o corpo e a mente, desenvolvendo a
autonomia e o pensamento e vivenciando diversas emoções.
Impacto social: Educação mais humana e significativa.

R$ 7.461,75

ODS

R$ 8.400.00
Associação dos Economistas da Serra Gaúcha - ECOSERRA

Nome do Projeto: Educação financeira orçando sonhos
Descrição: Realização de palestras de educação financeira e distribuição
de cartilhas sobre planejamento financeiro para alunos de escolas públicas
de Caxias do Sul.
Impacto social: Melhoria da qualidade de vida e redução das desigualdades sociais.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.440,00

R$ 2.000,00

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

Associação Esportiva Recreativa e Cultural Bella Futsal

Nome do Projeto: Formação para Todos
Descrição: Aquisição de tênis e bolas de futsal para crianças e adolescentes,
proporcionando o aprendizado e desenvolvimento junto a modalidade do Futsal e
Funcional kids e tenns, através de aulas qualitativas e estruturadas no contraturno escolar.
Impacto social: Qualificação dos treinos de futsal.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.500,00
014

Associação Helen Keller

Associação Murialdinas De São José

Nome do Projeto: Na Trilha do Desenvolvimento 2022
Descrição: Capacitação de profissionais (assistente social, psicóloga, terapeuta
ocupacional e educadores sociais) para atender com qualidade os usuários com autismo.
Impacto social: Aperfeiçoamento do serviço prestado para pessoas
com deficiência (Autismo)

Nome do Projeto: Qualificação Profissional para a Cidadania
Descrição: Formação dentro dos conceitos de aprendizagem profissional, na
área de costura industrial, com conteúdos teóricos e práticos que promovam o
desenvolvimento pessoal e profissional do adolescente.
Impacto social: Desenvolvimento das competências necessárias para o
atual mercado de trabalho.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.960,00

Associação Resgate de Misericórdia

Nome do Projeto: Fortalecendo Famílias
Descrição: Compra de vagas para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade
social, em escolas públicas de educação infantil, considerando o número insuficiente
disponibilizado pelo município.
Impacto social: Garantia do direito à educação.

ODS

R$ 12.000.00
Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha - AEFASERRA

Nome do Projeto: Biogás: energia limpa movendo a educação
Descrição: Implantação de biodigestor para aproveitamento de resíduos orgânicos gerados
pela comunidade escolar, além de oficinas de conscientização ambiental, desenvolvendo uma
consciência de sustentabilidade nos estudantes.
Impacto social: Formação de profissionais sensibilizados para melhorar a qualidade
ambiental.

VALOR APROVADO

R$ 11.796,66

ODS

R$ 12.000,00

Associação Mão Amiga

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

Nome do Projeto: Sonhando Acordado
Descrição: Aquisição de tecidos e materiais para produção de moletons, camisetas,
pijamas, panos de prato e posterior doação ou venda com custo mais acessível às
famílias, beneficiando a comunidade local.
Impacto social: Autoestima e ajuda a famílias carentes.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.717,18
Botafogo Futebol Clube

Nome do Projeto: Botafogo do amanhã - parte 3
Descrição: Continuação do trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes na prática do
esporte, contribuindo com o desenvolvimento deles como pessoas, a vivência em grupo e sua
inserção na sociedade.
Impacto social: Contribuir para a formação de crianças e jovens.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.142,96
015

C.P.M. da Esc. Est. de 1° Grau Cavalheiro Aristides Germani

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Caldas Júnior

Nome do Projeto: Ampliação do Refeitório AG
Descrição: Ampliação do espaço do refeitório escolar. proporcionando melhores
condições estruturais e físicas, favorecendo maior bem estar à comunidade escolar e
potencializando a produtividade pedagógica.
Impacto social: Oferecimento de um maior bem estar aos alunos e equipe docente.

Nome do Projeto: Ar para todos
Descrição: Instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula,
melhorando a infraestrutura.
Impacto social: Geração de qualidade de vida.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.910,00

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.000,00
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Erny de Zorzi

C.P.M. da Esc. Est. de 1º Grau Inc. Dr. Renato Del Mese
Nome do Projeto: Arborização e Ornamentação do Pátio da Escola
Descrição: Aquisição de árvores frutíferas, plantas diversas, materiais para
criação de um espaço com sombra para os alunos.
Impacto social: Geração de bem-estar à comunidade escolar.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.235,69
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Assis Brasil
Nome do Projeto: Ambiente climatizado e aprendizagem dobrada
Descrição: Melhorias no ambiente escolar para a saúde e bem estar de alunos e
profissionais de educação, visto que a escola sofre com o excesso de calor ou frio,
através da aquisição de ar-condicionado.
Impacto social: Ampliação do rendimento cognitivo, emocional e o bem-estar dos
alunos e profissionais da educação.

VALOR APROVADO

R$ 5.773,25

ODS

Nome do Projeto: Revitalização do espaço kids
Descrição: Atenção às necessidades de recreação das crianças na escola,
combinando diversos recursos de entretenimento e brincadeiras em
um ambiente lúdico.
Impacto social: Desenvolvimento das habilidades de coordenação motora,
noção de tempo e autoconfiança.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.613,60
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Nova Esperança

Nome do Projeto: O nosso desenvolvimento se constrói através do brincar II
Descrição: Realocação do playground existente e investimento em piso adequado que promova
absorção de impactos, protegendo as crianças contra quedas e proporcionando um local que
possa ser explorado o ano todo.
Impacto social: Segurança e promoção do desenvolvimento integral e da aprendizagem.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.400,00
016

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. San Gennaro

Casa Anjos Voluntários

Nome do Projeto: Espaço Maker: um laboratório de criatividade na escola
Descrição: Organização de um espaço maker, desenvolvendo a aprendizagem criativa dos
estudantes tornando-os protagonistas de suas aprendizagens.
Impacto social: Desenvolvimento de competências que farão parte do futuro
pessoal e profissional dos estudantes.

Nome do Projeto: Anjos em Sons
Descrição: Oferecimento de oficinas de canto/coral e musicalização para crianças
e adolescentes, contribuindo com os aspectos biopsicossociais, apresentando as
possibilidades e despertando talentos.
Impacto social: Estímulo da criatividade de forma lúdica, através da música.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 5.986,00

R$ 12.000,00

Casa Anjos Voluntários
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Santa Lúcia
Nome do Projeto: Biblioteca viva
Descrição: Remodelação da biblioteca, qualificando o espaço, promovendo o gosto
pela leitura e oportunizando um espaço prazeroso, além do desenvolvimento social e
intelectual.
Impacto social: Construção de uma sociedade mais leitora e mais letrada.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.216,34
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Vinte e Um de Abril
Nome do Projeto: Novos Horizontes
Descrição: Transporte e verba para custear as experiências dos estudantes nas
visitas a diferentes propriedades rurais, proporcionando o conhecimento de
possibilidades no campo e incentivando o empreendedorismo rural.
Impacto social: Valorização das práticas rurais e resgate da autoestima do
campesino.

VALOR APROVADO

R$ 8.279,00

ODS

Nome do Projeto: Capoeira e Cultura Popular Brasileira
Descrição: Oferecimento de aulas de capoeira e cultura popular brasileira,
estimulando e melhorando o convívio social, em um espaço de diversidade e
desenvolvimento neuropsicomotor com respeito às potencialidades de cada um.
Impacto social: Consolidação da identidade e sentimento de pertencimento.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.950,00
Centro Assistencial Vitória

Nome do Projeto: Conectados CAV - 3ª Edição: Mulheres
Descrição: Oferecimento de oficina de informática para mulheres familiares das crianças
atendidas pela instituição e/ou moradoras da comunidade, contribuindo com melhores
oportunidades de emprego e o empoderamento feminino.
Impacto social: Ampliação das possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.483,34
017

Centro Caxiense de Valorização da Vida - CCVV

Centro de Atendimento Social e Promoção Humana - CEASPH

Nome do Projeto: Aquisição de Equipamentos Diversos
Descrição: Aquisição de um notebook e uma impressora para impressos em geral, além
de datashow e tela de projeção para palestras, principalmente nas escolas.
Impacto social: Qualificação no serviço de apoio emocional e de
combate ao suicído.

Nome do Projeto: Música e Leitura agregando conhecimento
Descrição: Oferecimento de oficinas de leitura e música, contribuindo com o
desenvolvimento das competências das crianças e adolescentes.
Impacto social: Desenvolvimento da aprendizagem.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.720,00

R$ 4.741,00
Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos
Nome do Projeto: Imersão Digital no Jardelino
Descrição: Desenvolvimento de oficina de informática, oportunizando às crianças e
adolescentes a ampliação do acesso e conhecimentos relacionados à informática e
promovendo a inclusão digital.
Impacto social: Promoção da inclusão digital.

ODS

VALOR APROVADO

Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos
Nome do Projeto: Dança no Jardelino
Descrição: Oferecimento de aulas de dança, propiciando o conhecimento referente
à dança, ampliando a divulgação da cultura popular brasileira e trabalhando com as
crianças e adolescentes a expressão corporal, fortalecendo diversas habilidades e
valores.
Impacto social: Ampliação do conhecimento relacionado à história e à cultura de
alguns ritmos musicais.

R$ 6.204,00

Centro de Tradições Gaúchas Campo dos Bugres

Nome do Projeto: Musicalização e Dança
Descrição: Oferecimento de aulas de musicalização e dança, ensinando noções
rítmicas para movimentação e preservando a cultura, costumes, folclores e história
do Rio Grande do Sul.
Impacto social: Preservação e resgate da cultura ítalo-gaúcha.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.500,00

R$ 5.200,00

VALOR APROVADO

ODS

ODS

Coletivo Meio

Nome do Projeto: CONVERSAS: cidade e juventude
Descrição: Realização de oficinas para jovens com a temática “o direito à cidade e à moradia
digna”, com o intuito de que as pessoas conheçam seus direitos desde cedo, podendo exercer
seu papel na gestão democrática da cidade no sentido de uma cidade menos injusta e desigual.
Impacto social: Formação cidadã das pessoas.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.294,00
018

Comunidade Terapêutica Centro Vita de Caxias do Sul

Fluência Casa de Hip Hop de Caxias do Sul

Nome do Projeto: Padaria artesanal: um ato de esperança
Descrição: Promoção do aumento de renda e de qualificação profissional por meio da
capacitação das pessoas atendidas pela organização, no ramo de padaria artesanal,
despertando aos participantes o interesse por ações empreendedoras.
Impacto social: Inserção, no mercado de trabalho, das pessoas que se encontram
fora deste contexto.

Nome do Projeto: Fortalecendo a Quebrada: Segunda Edição
Descrição: Oferecimento de oficinas de Graffiti e dança nas modalidades Hip Hop,
FreeStyle e Popping, além de registros fotográficos para posterior apresentação,
garantindo o acesso democratizado à formação e qualificação artística para
crianças, adolescentes e adultos.
Impacto social: Desenvolvimento artístico dos participantes do projeto.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00
Grupo de Escoteiros Saint Hilaire - 154 / RS

Desafio Jovem Unidos Na Fé
Nome do Projeto: Superando Desafios
Descrição: Oferecimento de atividades físicas e recreativas visando melhorar o
condicionamento físico, contribuindo com os aspectos psicológico e emocional,
fortalecendo os vínculos e incentivando a reinserção social.
Impacto social: Recuperação e integração social do dependente químico.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.999,86
Entidade de Assistência à Criança e Adolescente
Nome do Projeto: Amadurecer para o Primeiro Emprego
Descrição: Contratação de profissional de psicologia, estimulando o
amadurecimento dos adolescentes e aquisição de material para a construção
de uma sala com entrada independente, oferecendo um espaço exclusivo para
conversas.
Impacto social: Orientação para o futuro profissional dos adolescentes.

VALOR APROVADO

R$ 12.000,00

ODS

ODS

Nome do Projeto: Escotismo e o Desenvolvimento Sustentável
Descrição: Aquisição de materiais e equipamentos necessários para o desempenho
das atividades escoteiras realizadas com os jovens, possibilitando um maior
desenvolvimento físico e intelectual e auxiliando na formação de melhores cidadãos.
Impacto social: Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes,
transformando os jovens em cidadãos ativos.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.400,00
Inav - Instituto da Audiovisão

Nome do Projeto: Projeto Educacional Autonomia e independência de jovens e adultos
com deficiência visual
Descrição: Pagamento de profissional de Orientação e Mobilidade (OM) e de profissional de
Informática Adaptada, para o ensino a jovens e adultos com deficiência visual, permitindo que a
pessoa se desloque de forma independente e tenha garantia da inclusão digital.
Impacto social: Promoção da autonomia e independência.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.598,72
019

Mitra Diocesana de Caxias do Sul - Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Observatório Social de Caxias do Sul

Nome do Projeto: Projeto Pescar Diamantino
Descrição: Oferecimento de alimentação para os jovens do Curso de Serviços de
Comércio (800h), que atende estudantes ou concluintes do Ensino Médio, qualificando e
oportunizando o ingresso destes no mercado de trabalho.
Impacto social: Iniciação profissional no mercado de trabalho e contribuição
financeira do jovem na família.

Nome do Projeto: Peça de Teatro “Os Detetives do Observatório”
Descrição: Conscientização e reflexão de alunos do ensino fundamental sobre
a importância da educação fiscal e participação cidadã, de forma lúdica e bemhumorada, através de uma peça teatral.
Impacto social: Cidadãos mais participativos, responsáveis e conscientes da
importância do controle social, contribuindo com a obtenção de instituições mais
eficazes e menos vulneráveis a atos de corrupção.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.400,00

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.000,00
Passarte

Mitra Diocesana de Caxias do Sul - Paróquia São José
Nome do Projeto: Projeto Pescar Paróquia São José
Descrição: Oferecimento de alimentação para jovens do curso de Iniciação Profissional em
Produção Industrial que é oferecido a jovens em situação de vulnerabilidade social e que
estejam estudando ou com Ensino Médio concluído, oportunizando o seu desenvolvimento
pessoal e profissional, preparando-os para seu ingresso no mercado de trabalho.
Impacto social: Redução de jovens em situação de vulnerabilidade social, contribuição
financeira do jovem na família, iniciação profissional no mercado de trabalho.

VALOR APROVADO

R$ 12.000,00

ODS

Nome do Projeto: Apoiando a educação, preservando a natureza
Descrição: Distribuição de 650 kits de cadernos remanufaturados, a partir de
cadernos usados e arrecadados em pontos de coleta da cidade, para estudantes de
escolas públicas de Caxias do Sul.
Impacto social: Aumento da doação de cadernos, livros e papéis usados, materiais
escolares e diminuição da geração de lixo.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.400,00
PATNA - Pastoral de Apoio ao Toxicomano Nova Aurora

Nome do Projeto: Uma vida sem Drogas
Descrição: Promoção da vivência grupal com profissionais do serviço da psicologia e
dependentes recuperados, oferecendo a prevenção, recuperação e ressocialização de
dependentes químicos, além do apoio aos seus familiares.
Impacto social: Resgate da autonomia e autoestima.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.900,00
020

Rotary Club Caxias do Sul Pérola das Colônias

Sociedade Recreativa e Cultural Gaúcho

Nome do Projeto: Oficinas de Artesanato
Descrição: Oferecimento de oficina de artesanato para as famílias, como trabalho de
qualificação e desenvolvimento humano, colaborando nas relações interpessoais e
no esforço colaborativo de criação e empreendedorismo local, além do benefício ao
desenvolvimento infantil.
Impacto social: Incentivo ao empreendedorismo e geração de renda.

Nome do Projeto: Técnicas: Atendimento qualificado, Auxiliar de Cozinha e pratos
típicos da cultura africana
Descrição: Oferecimento de oficinas visando a qualificação das técnicas de auxiliar
de cozinha, criação, produção e montagem de pratos típicos da cultura africana e o
atendimento aos clientes com excelência.
Impacto social: Valorização e divulgação da cultura africana, através da culinária.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.534,00

ODS

R$ 11.811,58

Rotary Club Caxias do Sul - Pérola das Colônias
Nome do Projeto: O Mundo que Queremos
Descrição: Ações educativas culturais no CAPS Joana D’Arc através da construção
de um espetáculo musical teatral, despertando uma nova consciência contra cultura
de vitimismo, violência, opressão, feminicídio e agregando valores e anseios aos seus
respectivos futuros.
Impacto social: Consciência de que os cidadãos são providos de direitos e deveres.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.142,80
Sindicato das Indústrias de Material Plástico
do Nordeste Gaúcho
Nome do Projeto: Resíduo do Bem
Descrição: Orientação e sensibilização de escolas, para a correta separação e
destinação das embalagens pós-consumo descartadas nas residências dos alunos.
Impacto social: Conscientização para o reaproveitamento dos materiais.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.999,82
021

DOIS IRMÃOS
98.878,52

R$

022

A.P.E. do Projeto de Desenvolvimento Global da Criança - APEG

Associação Esportiva, Cultural e Beneficiente União

Nome do Projeto: Robótica: vivenciando conceitos
Descrição: Oficina de Robótica como um espaço de criação e autonomia, onde as crianças
são desafiadas a encontrar soluções para questões do dia a dia.
Impacto social: Desenvolvimento do gosto por diversas e variadas profissões.

Nome do Projeto: Projeto Social Prata da Casa
Descrição: Concessão de bolsas para meninos em vulnerabilidade social,
oportunizando aprender futebol de forma lúdica, divertida, orientada e com
acompanhamento técnico.
Impacto social: Desenvolvimento escolar e formação de um adulto melhor,
através do esporte como instrumento de transformação social.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 12.000,00

ODS

R$ 10.200,00

APAE de Dois Irmãos
Nome do Projeto: Oficina de Artesanato da APAE de Dois Irmãos
Descrição: Oficinas de artesanato, oferecendo atividades significativas aos usuários
com deficiência intelectual, possibilitando o desenvolvimento da criatividade, a
convivência e integração com outras pessoas e adquirindo hábitos de trabalho.
Impacto social: Interação e convívio social, além da comercialização do
produto na comunidade local e região.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

Associação São Francisco de Assis

Nome do Projeto: Rodas em Ação
Descrição: Oficinas de patinação artística e grupos terapêuticos, possibilitando o
acesso à cultura, esporte e lazer a adolescentes, reduzindo a desigualdade social e
propiciando vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.
Impacto social: Fortalecimento dos vínculos familiares e aumento da autoestima.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 12.000,00

R$ 11.820,00

Associação de Moradores do Travessão de Dois Irmãos

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Doutor Mário Sperb

Nome do Projeto: Grupo de Danças Mate Amargo
Descrição: Pagamento de instrutor de danças tradicionais, numa continuidade do
trabalho que a entidade oferece à comunidade.
Impacto social: Desenvolvimento artístico-cultural de crianças e jovens do bairro,
através da dança.

VALOR APROVADO

R$ 5.000,00

ODS

Nome do Projeto: Exploradores Kids na Robótica educacional
Descrição: Aquisição de kits de Robótica, como estímulo para os estudantes em aspectos
diferenciados, contribuindo para a formação de alunos mais proativos.
Impacto social: Consciência crítica e integração na sociedade.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.363,51
023

C.P.M.da Esc. Mun. de Ens. Fund. 29 de Setembro
Nome do Projeto: Lab Maker: Um universo de possibilidades
Descrição: Contratação de professor e aquisição de novos materiais, em continuidade ao
projeto Laboratório Maker, estimulando nos estudantes seu potencial criativo, inovador e
colaborativo em ambientes de aprendizagem inovadores.
Impacto social: Oportunidades para uma formação integral e igualitária.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 12.000,00

Cooperativa de Trabalho dos Recicladores e
Catadores de Dois Irmãos
Nome do Projeto: O Ciclo positivo do Lixo
Descrição: Aquisição de um biodigestor, ampliando o programa de educação
ambiental na cooperativa e posterior apresentação do processo e seu
funcionamento em escolas.
Impacto social: Conscientização sobre a separação e uso do lixo.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.916,67

Clube de Idosos Reviver
Nome do Projeto: Dança e canto é qualidade de vida e cultura
Descrição: Promoção de aulas de dança e canto, oportunizando uma relação sadia
entre os idosos, visando o seu bem estar e preservando a cultura alemã.
Impacto social: Promoção da qualidade de vida aos participantes.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.720,00
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública Dois Irmãos
Nome do Projeto: Educação para o Trânsito
Descrição: Criação de uma escola de trânsito infantil com montagem de uma mini
cidade, para ensino das leis e regras de trânsito.
Impacto social: Conscientização e prevenção no trânsito.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.858,34
024

ESTÂNCIA VELHA
148.637,67

R$

025

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Presidente Getúlio Vargas

A.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Raios do Sol Nascente

Nome do Projeto: Reestruturando espaços físicos para promoção de
aprendizagens significativas e acolhimento
Descrição: Estruturação de espaço dentro do ambiente escolar para acolhimento e
momentos de estudos e convivência social, além da criação de mais um espaço de
descanso e lazer e de um jardim e horta vertical.
Impacto social: Acolhimento de estudantes e professores para momentos de
grande riqueza cognitiva, social e cultural.

Nome do Projeto: Brinquedoteca: um espaço criador
Descrição: Aquisição de brinquedos pedagógicos focados na psicomotricidade
e materiais que estimulam a criatividade e as possibilidades, priorizando o
desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e emocional.
Impacto social: Construção de uma aprendizagem significativa.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.728,36
A.P.M. da Esc. Mun. de Ed. Inf. Criança Feliz
Nome do Projeto: Incluir e conviver para formar cidadãos mais empáticos e
tolerantes
Descrição: Estruturação do espaço de Atendimento Educacional Especializado que se
destina a crianças da Educação Infantil, com laudo médico com CID, para avaliação de
crianças com dificuldades de aprendizagem ou atraso no desenvolvimento infantil.
Impacto social: Conscientização da comunidade escolar acerca da importância do
atendimento educacional especializado aos educandos com impedimentos de longo
prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.776,00

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.463,40
A.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Recanto das Rosas

Nome do Projeto: Vivências em movimento
Descrição: Revitalização do espaço de vidro, tornando este um atelier do construir,
oportunizando a exploração de vivências múltiplas e proporcionando um ambiente
desafiador e rico em possibilidades.
Impacto social: Exploração de múltiplas vivências.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.009,00
A.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Rincão dos Gauchinhos

A.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Estância das Crianças
Nome do Projeto: Quintal da Estância das Crianças: um lugar para brincar e aprender
Descrição: Construção de uma casa na árvore nos fundos da escola,
proporcionando às crianças, vivências e experiências do cotidiano vivo, essencial
para a ampliação de habilidades para a vida.
Impacto social: Ampliação e desenvolvimento de habilidades importantes para as
crianças

VALOR APROVADO

R$ 2.338,09

ODS

Nome do Projeto: Projeto Pingos de Chuva: Fonte de Vida
Descrição: Criação de uma cisterna para a coleta da água da chuva, utilizando-a para a
irrigação da horta escolar, lavagem dos tapetes das salas de aula e limpeza das calçadas,
com a participação de técnicos e oferecimento de atividades na referida horta.
Impacto social: Conscientização perante o cuidado com o meio ambiente

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.177,20
026

A.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Rincão dos Pequeninos

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Érico Veríssimo

Nome do Projeto: Contar e encantar: uma história vai começar
Descrição: Manuseio de recursos literários, contação de histórias, dramatização e
musicalização, oportunizando às crianças vivências com o mundo encantado das histórias.
Impacto social: Formação de indivíduos leitores, participativos, e atuantes na
sociedade.

Nome do Projeto: Corpo, cultura e movimento
Descrição: Construção de base de concreto para utilização como quadra
poliesportiva e cultural, incentivando a prática de atividades culturais e físicas, jogos
cooperativos e de equipe promovendo o desenvolvimento de habilidades sociais e
de promoção à saúde.
Impacto social: Desenvolvimento de habilidades necessárias para promover a
melhora da qualidade de vida.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.114,51

VALOR APROVADO

A.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Veneza

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Fernando Ferrari

R$ 5.897,54

Nome do Projeto: Um solário, várias possibilidades
Descrição: Criação de solários, espaços que possibilitam a interação, a socialização,
a exploração, fazendo com que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar
experiências que estimulem ainda mais seu desenvolvimento.
Impacto social: Desenvolvimento da aprendizagem e do crescimento infantil.

VALOR APROVADO

ODS

ODS

Nome do Projeto: Musicalizando a Fernando
Descrição: Oferecimento de aulas de música para a comunidade escolar,
melhorando o desenvolvimento cultural, estimulando o raciocínio lógico,
proporcionando a integração entre os alunos e promovendo uma ligação entre
comunidade e escola.
Impacto social: Modificação das realidades de turmas, bem como de famílias.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.752,00

R$ 6.537,20

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. José de Alencar

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Anita Garibaldi
Nome do Projeto: Anita em AÇÃO: ler, criar, inovar
Descrição: Desenvolvimento de estratégias de ação focadas na leitura,
interpretação e raciocínio lógico, com renovação e ampliação do acervo literário e
mobiliário da biblioteca, tornando assim o espaço mais atrativo.
Impacto social: Oferecimento de aprendizagens significativas.

VALOR APROVADO

R$ 6.549,00

ODS

Nome do Projeto: Ateliê Vivo
Descrição: Criação de espaço e oferecimento de oficinas temáticas para ampliação de
conhecimentos, práticas em benefício da vida e sensibilização das questões ambientais atuais.
Impacto social: Inclusão cidadã, além da melhora na perspectiva de vida local.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.456,96
027

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Marechal Candido Rondon

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Pedro de Quadro Bittencourt

Nome do Projeto: Som na Escola
Descrição: Aquisição de instrumentos musicais, unindo o lúdico ao processo de
aprendizagem e de troca de conhecimentos, além de possibilitar a interação e integração
entre os alunos, criando grupos específicos como corais e orquestras.
Impacto social: Ampliação da percepção sonora.

Nome do Projeto: Espaço Vida e Cultura
Descrição: Revitalização do acesso à escola, proporcionando um ambiente
acolhedor e próprio para a manifestação artística e cultural dos estudantes e de
fomento à preservação do meio ambiente.
Impacto social: Rompimento de barreiras físicas do espaço de sala de aula e
promoção da manifestação cultural.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.387,20
Nome do Projeto: CLICKNIC
Descrição: Criação de oficina de robótica, incentivando a cooperação, o planejamento,
a pesquisa e promovendo o diálogo e o respeito a diferentes opiniões, além de
abrir perspectivas para uma mudança de paradigma na educação, aprendizagem e
desenvolvimento humano.
Impacto social: Promoção de um trabalho colaborativo, formando cidadãos
criativos, autônomos e empreendedores.

ODS

R$ 4.000,01
A.C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Nicolau Anselmo Wecker
Nome do Projeto: Jogando a gente aprende
Descrição: Aquisição de jogos lúdicos, promovendo o desenvolvimento de
processos psíquicos, por parte do educando, que sirvam de instrumentos de
conhecimentos para entender os diferentes modos de comportamento humano.
Impacto social: Potencialização das capacidades, ampliando as possibilidades de
compreensão e transformação da realidade.

VALOR APROVADO

R$ 2.952,00

ODS

R$ 7.065,25

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Nicolau Anselmo Wecker

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Presidente Kennedy

Nome do Projeto: Do esporte à arte: construindo aprendizagens
Descrição: Aquisição de materiais para as oficinas de futsal e voleibol, na busca
de um melhor aproveitamento escolar e maior protagonismo dos estudantes
e desenvolvendo atividades lúdicas que auxiliam na resolução de situações e
problemas.
Impacto social: Formação cognitiva e social dos estudantes.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.500,58
A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Selvino Ritter

Nome do Projeto: Movimento é Vida
Descrição: Aquisição de materiais e contratação de Professor para oficinas de promoção
de práticas esportivas inclusivas, respeitando as diferenças, promovendo a inclusão social, o
desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.
Impacto social: Incentivo à busca do esporte como um caminho
de desenvolvimento integral

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.956,12
028

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Walter Jacob Bauermann

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana
em Estância Velha

Nome do Projeto: Espaço Zen
Descrição: Adequação dos espaços da escola, com colocação de cobertura e materiais
diversos, promovendo a aprendizagem, a sensibilização, a conscientização e o
acolhimento, convidando à imaginação, ao brincar e ao estudar
Impacto social: Desenvolvimento de atividades/dinâmicas de acolhimento e
autoconhecimento.

Nome do Projeto: Projeto Coral da Comunidade Evangélica
Descrição: Pagamento de regente de coral, promovendo o fortalecimento
do grupo, bem como fomentando o canto coral comunitário.
Impacto social: Preservação das tradições.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.691,58

R$ 3.568,32

APAE de Estância Velha

OMEP-BR-RS-NH

Nome do Projeto: Promovendo Autonomia
Descrição: Aquisição de kits de utensílios básicos de cozinha, equipamentos, além de
oficinas , oportunizando às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, maneiras de
terem autonomia em suas atividades de vida diária.
Impacto social: Favorecimento da autonomia da pessoa com deficiência.

VALOR APROVADO

ODS

Centro de Tradições Gaúchas Serigote
Nome do Projeto: Projeto Novos Talentos
Descrição: Aquisição de equipamento de som e oferecimento de oficinas culturais,
através de palestras e apresentações artísticas de integrantes do CTG, promovendo
a descoberta e o desenvolvimento de novas habilidades e competências artísticas.
Impacto social: Integração da sensibilidade e da razão, além do
cultivo das tradições.

R$ 7.080,00

Nome do Projeto: Dialogando sobre a Primeiríssima infância: práticas
docentes com bebês e para bebês
Descrição: Formação de professores, para a sua relação com a criança, destacando
a importância dos vínculos afetivos, os cuidados diários, a reflexão sobre a sua
prática e as fases de desenvolvimento.
Impacto social: Qualificação do trabalho docente.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.598,52

R$ 9.407,62

VALOR APROVADO

ODS

ODS

Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Estância Velha

Nome do Projeto: Projeto de Violões Apóstolo Paulo
Descrição: Oferecimento de aulas de prática instrumental e de teoria musical.
Impacto social: Promoção do aprendizado, da integração e do fortalecimento do Grupo
de Violões da Paróquia.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.700,00
029

Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Primavera Comunidade Ressurreição
Nome do Projeto: QUINTAL ESPERANÇA: Horta em Casa
Descrição: Estímulo a famílias do Residencial Novo Hamburgo e entorno a cultivarem
alimentos em seu quintal, facilitando a construção de uma horta caseira e incentivandoos a adquirirem hábitos saudáveis de alimentação e a assumirem responsabilidade
socioambiental no seu espaço.
Impacto social: Promoção da sustentabilidade.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.931,21

030

FELIZ
99.592,67

R$

031

A.P.A.P.F. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Alfredo Spier

Associação Cultural e Esportiva Feliz

Nome do Projeto: Transformando vidas, promovendo uma infância feliz
Descrição: Aquisição de brinquedos e jogos necessários para o desenvolvimento do
educando e suas habilidades que são a base do aprendizado.
Impacto social: Criação de possibilidades e relações sociais necessárias
para a vida em comunidade.

Nome do Projeto: Canto Coral: Imigração Alemã
Descrição: Oficinas de canto, preservando a cultura e oferecendo uma
prática sadia aos participantes.
Impacto social: Engajamento e alegria na sociedade.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.958,18
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Feliz
Nome do Projeto: Espaço sustentabilidade e cidadania
Descrição: Nivelamento da área de terra, paisagismo, cercamento, instalação de caixas
d’água, além da aquisição de materiais para construção de canteiros e o relógio do corpo
humano, com acessibilidade.
Impacto social: Uso correto, sustentável e consciente dos recursos naturais.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.600,00
Associação Cultural Esportiva Juvenil de São Roque

Nome do Projeto: Escolinha de Futebol Juvenil de São Roque
Descrição: Oferecimento de escolinha de futebol, possibilitando a prática do
esporte, promovendo os valores da união, do trabalho em equipe e do respeito entre
todos os envolvidos.
Impacto social: Promoção da igualdade.

VALOR APROVADO

ODS

Associação dos Amigos da Orquestra de Sopros de Feliz

Associação Cultural de Feliz
Nome do Projeto: Musicar ao som dos violinos
Descrição: Oferecimento de oficinas culturais e aquisição de instrumentos musicais
(violino), preservando o legado germânico da música.
Impacto social: Formação de agentes para a transformação de uma sociedade.

R$ 2.924,14

ODS

R$ 5.000,00

R$ 10.333,34

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

Nome do Projeto: Renovar para crescer
Descrição: Aquisição de bateria para a formação e performance da orquestra, qualificando as
apresentações da orquestra.
Impacto social: Formação social do indivíduo.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.192,00
032

Associação Esportiva Escadinhas

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Escadinhas do Saber

Nome do Projeto: Escolinha de futebol voluntária de Escadinhas
Descrição: Oferecimento de aulas de futebol, promovendo reflexos positivos no
comportamento dos alunos, dentre eles mais foco, equilíbrio, capacidade de interação,
respeito e dedicação.
Impacto social: Formação de cidadãos que aprendam os verdadeiros
valores da vida.

Nome do Projeto: Explorando na Primeira Infância
Descrição: Aquisição de materiais diversos para criação de um espaço de
exploração, qualificando as propostas pedagógicas e as experiências oferecidas
para as crianças.
Impacto social: Estímulo da criatividade e da autonomia das crianças.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.834,84

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.532,05
C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Primeiros Passos

C.P.M. da Casa Criança “Bem me Quer”
Nome do Projeto: Dando asas à imaginação
Descrição: Aquisição de mobiliário adequado, que possibilite que os livros estejam
acessíveis às crianças, além de um quadro para que as crianças possam se expressar
através do desenho, criando, assim, uma sala que promoverá o desenvolvimento pelo
gosto da audição de histórias e a expressão artística.
Impacto social: Desenvolvimento de forma integral, formando cidadãos
participantes, ativos e íntegros.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.210,00

Nome do Projeto: Brincar é preciso
Descrição: Renovação do espaço de lazer externo da escola, realizando a troca do
playground de madeira e adquirindo um Baby Play Ursinho de plástico, promovendo
o desenvolvimento infantil e estimulando as capacidades físicas e motoras, bem
como a sua imaginação.
Impacto social: Exploração dos movimentos, das habilidades e das capacidades
físicas e motoras das crianças

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.891,67
C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Sorriso Feliz

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Criança Feliz
Nome do Projeto: Eba! um espaço coberto de muita diversão
Descrição: Construção de um pergolado, oportunizando às crianças novas
experiências e desenvolvimento com mais saúde, felicidade e autonomia.
Impacto social: Contato com a natureza e o seu bem-estar social.

VALOR APROVADO

R$ 4.958,32

ODS

Nome do Projeto: Vamos aprender brincando
Descrição: Aquisição de um playground, oferecendo mais um espaço para o brincar e
complementando o trabalho pedagógico desenvolvido na instituição.
Impacto social: Desenvolvimento de habilidades e competências, aprendendo a conviver com
outras crianças e adultos.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.229,17
033

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Cônego Alberto Schwade

Nome do Projeto: Conhecer, pertencer e reconhecer: conectando
criatividade e cooperação
Descrição: Realização de oficinas com artista plástica e museóloga, além de rodas de conversa
com psicóloga, desenvolvendo aspectos como saúde mental e emocional, e acompanhamento
de uma profissional da área da Comunicação, coletando informações para produção audiovisual.
Impacto social: Sentimento coletivo de valorização e de pertencimento à comunidade escolar.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.000,00

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Feliz
Nome do Projeto: Culto Infantil: Comunidade Evangélica de Feliz
Descrição: Aquisição de caixa de som e bebedouro, além de outros materiais,
promovendo melhoria e qualidade durante os encontros com as crianças, na
educação da fé.
Impacto social: Geração de união e transformação da sociedade como um todo.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.000,00

Grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Feliz
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Conselheiro João Braun
Nome do Projeto: Espaço Criar
Descrição: Aquisição de diversos materiais, promovendo a construção do conhecimento
do educando através da criação de suas vivências, podendo ser protagonista de sua
aprendizagem, pintando, colorindo e criando.
Impacto social: Construção da aprendizagem significativa.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.723,56

Nome do Projeto: A cultura não pode parar
Descrição: Aquisição de uma estrutura em tecido impresso, oferecendo um cenário
onde serão desenvolvidos esquetes, mobilizando e engajando as crianças por meio de
um ciclo de apresentações nas escolas.
Impacto social: Promoção da inclusão e contribuição para a transformação por meio da cultura.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.679,40
Grupo Escoteiro Phoenix

C.P.M. do Col. Est. Professor Jacob Milton Bennemann
Nome do Projeto: Trilhar: Orientação Profissional e Desenvolvimento de
Competências Socioemocionais para Jovens do EM
Descrição: Orientação a fim de proporcionar aos estudantes do Ensino Médio
experiências que proporcionem capacidade de antecipação, planejamento e reflexão
sobre preferências, habilidades, competências e interesses.
Impacto social: Escolha profissional.

VALOR APROVADO

ODS

Nome do Projeto: Identidade Phoenix
Descrição: Aquisição de camisetas, promovendo a igualdade e identificação.
Impacto social: Identificação dos participantes.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.076,00

R$ 12.000,00
034

Juventus - Associação Atlética e Cultural

Nome do Projeto: Jogando Juntos
Descrição: Aquisição de materiais esportivos, promovendo a vivência esportiva para crianças
e adolescentes do município, através de práticas esportivas nas modalidades de futebol de
campo e futsal.
Impacto social: Processo de inclusão social.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.450,00
Mitra Diocesana de Montenegro - Paróquia Santa Catarina
Nome do Projeto: Musicando com Alegria
Descrição: Aquisição de instrumentos e contratação de profissional para ministrar aulas
de música para jovens, que serão multiplicadores em seus meios.
Impacto social: Estímulo à liderança e à cooperação entre os jovens

VALOR APROVADO

ODS

R$ 12.000,00

035

GRAMADO
148.937,40

R$

036

A.C.P.M. da Esc. de Educ. Inf. Branca de Neve I

Associação Evangélica Luterana de Beneficência

Nome do Projeto: Ateliês Pedagógicos
Descrição: Contratação de profissional habilitada na área da abordagem Reggiana, para
a reorganização de espaços (ateliês), com orientação pedagógica, possibilitando que os
alunos explorem os diferentes contextos
Impacto social: Desenvolvimento cognitivo e social das crianças.

Nome do Projeto: Informática e educação de qualidade
Descrição: Aquisição de novos computadores, possibilitando às crianças e
adolescentes o acesso aos recursos tecnológicos nas aulas, proporcionando o
conhecimento de forma mais criativa, interdisciplinar e motivadora e promovendo a
inclusão digital.
Impacto social: Qualidade no ensino, o desenvolvimento intelectual e psicossocial.

VALOR APROVADO

ODS

VALOR APROVADO

R$ 10.440,00

R$ 9.000,00

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Senador Salgado Filho
Nome do Projeto: Aquisição de equipamentos para o laboratório de Ciências da
EMEF Senador Salgado Filho - Gramado
Descrição: Continuidade no desenvolvimento da implementação do laboratório de
ciências, instrumento que facilita o processo ensino-aprendizagem, ajudando na
interdisciplinaridade, desenvolvendo vários campos do conhecimento, testando e
comprovando hipóteses.
Impacto social: Acesso às pesquisas e experimentos no âmbito das ciências
naturais

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.000,00
Nome do Projeto: Projeto Equoterapia Apae Gramado
Descrição: Contratação de profissional habilitado em fisioterapia/terapia
ocupacional ou psicologia para reabilitação de usuários com deficiência intelectual e/
ou múltipla e Transtorno do Espectro Autista/TEA, através da utilização do cavalo.
Impacto social: Qualidade de vida para as próximas gerações.

R$ 9.900,00

Associação Gramadense de Música e Artes Agramus

Nome do Projeto: Vozes de Gramado
Descrição: Contratação de um regente, buscando qualificar as apresentações e
consolidar o espaço cultura.
Impacto social: Valorização das tradições, através do canto coral.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.000,00
Associação Gramadense de Taekwondo

APAE de Gramado

VALOR APROVADO

ODS

ODS

Nome do Projeto: Projeto Guerreiro da Pena e da Paz
Descrição: Oferecimento de oficinas de artes marciais, como ferramenta de inclusão, atraindo
crianças e adolescentes, buscando afastá-los dos vícios, jogos eletrônicos e drogas e passando
valores importantes.
Impacto social: Oferecimento de um ambiente saudável e responsável.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.000,00
037

Associação Hajime

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Delmar Dutra

Nome do Projeto: Lutando por um Sonho
Descrição: Aquisição de quimonos, faixas e tatames, ferramentas essenciais para a
prática do Jiu-Jitsu, bem como o pagamento do professor que ministrará as aulas de judô e
jiu-jitsu, promovendo, assim, atividades esportivas e sócio-educacionais.
Impacto social: Desenvolvimento físico e educacional.

Nome do Projeto: Está chovendo onde vamos brincar
Descrição: Organização de um espaço interno para utilização em dias chuvosos,
oportunizando às crianças o brincar, o explorar, o criar e o desenvolver habilidades
motoras.
Impacto social: Desenvolvimento da identidade e da autonomia.

VALOR APROVADO

ODS

VALOR APROVADO

R$ 10.440,00

R$ 3.520,00

C.P.M. da Esc. de Ens. Fund. Maximiliano Hahn
Nome do Projeto: Projeto Educacional Secretaria Escolar
Descrição: Aquisição de novos móveis para a secretaria escolar, aperfeiçoando e
melhorando a ergonomia do ambiente de trabalho, tornando o ambiente mais agradável
e saudável para o atendimento das demandas administrativas e pedagógicas da escola.
Impacto social: Melhora significativa no atendimento da comunidade escolar.

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 2.385,00

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Delmar Dutra

Nome do Projeto: Brincando com areia
Descrição: Criação de um espaço de areia, possibilitando que as crianças aprendam
brincando, aguçando sua curiosidade, criatividade e outras tantas habilidades para
o desenvolvimento integral.
Impacto social: Estímulo do desenvolvimento sensorial e contato com a natureza.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.225,00

C.P.M. da Esc. de Ens. Fund. Maximiliano Hahn
Nome do Projeto: Projeto Educacional Pátio Pedagógico
Descrição: Aquisição de tintas e itens para novas pinturas no pátio escolar, além da
aquisição de um conjunto de vôlei de quadra portátil, um conjunto para slackline,
dois conjuntos de traves móveis de futebol com rede e um conjunto de tabela com
cesta de basquete, possibilitando um novo espaço escolar, que seja mais acolhedor,
desafiador, divertido, propositivo.
Impacto social: Possibilidade de um novo espaço escolar, mais acolhedor,
desafiador, divertido, propositivo, igualitário e inovador.

VALOR APROVADO

R$ 2.400,00

ODS

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Presidente Vargas

Nome do Projeto: Horta suspensa
Descrição: Construção, funcionamento e manutenção de uma horta suspensa, transformando
o lixo orgânico da escola em terra fértil para o plantio com o efetivo envolvimento das crianças,
adolescentes e profissionais que atuam na escola.
Impacto social: Conscientização ambiental.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.870,00
038

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Presidente Vargas

Centro de Reabilitação Emanuel da Região das Hortênsias

Nome do Projeto: A docência como cooperação com as infâncias
Descrição: Formação para docentes com o objetivo de qualificar a atuação em sala de
aula, aproximando teoria e prática.
Impacto social: Qualificação docente.

Nome do Projeto: Um bom som para ouvir
Descrição: Aquisição de equipamentos de som, qualificando as palestras do
programa terapêutico, cursos profissionalizantes, aulas de música e teatro, num
trabalho de reinserção na sociedade.
Impacto social: Qualificação na execução das atividades.

VALOR APROVADO

ODS

VALOR APROVADO

R$ 2.420,00

R$ 4.795,00

C.P.M. da Esc. Mun. de I Grau Henrique Bertoluci Sobrinho
Nome do Projeto: Musicalizando
Descrição: Oferecimento de oficinas de musicalização para alunos das séries iniciais,
promovendo atividades e brincadeiras de musicalização, práticas musicais em grupo
utilizando os instrumentos Orff-Schulwerk e a confecção de instrumentos musicais a
partir de materiais recicláveis.
Impacto social: Desenvolvimento da musicalidade.

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 6.540,00

Centro Esportivo Gramadense

Nome do Projeto: Gramadense do Futuro
Descrição: Aquisição de uniformes, melhorando a realização das atividades e
fazendo com que os jovens percebam no esporte um instrumento de inclusão social
e desenvolvimento humano.
Impacto social: Facilidade de identificação

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.984,00

C.P.M. da Esc. Mun. de I Grau Henrique Bertoluci Sobrinho
Nome do Projeto: Projeto Moda e Estilo
Descrição: Oferecimento de estudos da indumentária, conhecimentos básicos de
costura, processos de criação em moda, história e reflexões sobre consumo nessa
área, ajudando o aluno a refletir sobre a sua identidade e seu status social.
Impacto social: Possibilidade de trabalho, visando o futuro profissional.

VALOR APROVADO

R$ 2.310,00

ODS

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Gramado

Nome do Projeto: Comunidade ativa: esporte é vida
Descrição: Aquisição e instalação de redes de proteção em volta do espaço da quadra, criando
mais segurança para a prática de outros esportes no centro comunitário.
Impacto social: Fortalecimento e incentivo à autonomia.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.000,00
039

Comunidade Terapêutica Vale A Pena Viver

Grupo de Danças Alemãs Miesbach

Nome do Projeto: A atividade física como coadjuvante no tratamento da dependência química
Descrição: Oferecimento de atividade física aos acolhidos que estão em tratamento, como
elemento importante na prevenção e manutenção da saúde (física e emocional), estimulando o
bom convívio social, o respeito e a educação.
Impacto social: Melhora da saúde física e emocional.

Nome do Projeto: GRUPO MIESBACH: Manutenção da Cultura
Descrição: Confecção de trajes, despertando o interesse nas crianças e jovens a
manterem o legado dos antepassados.
Impacto social: Preservação da cultura através da dança.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.000,00

R$ 3.000,00

Esc. Mun. de Educ. Inf. Algodão Doce
Nome do Projeto: Meus amigos, meus tesouros
Descrição: Fortalecimento dos laços de amizade, valorizando os primeiros afetos, através
da integração de toda comunidade escolar, na confecção de diversos mascotes, encontros
musicais, brincadeiras, exploração de elementos naturais, pinturas e formas de interações.
Impacto social: Promoção da sociabilização.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.000,00
Nome do Projeto: Grupo Miesbach: Manter as tradições
Descrição: Contratação de instrutor para os ensaios, promovendo e incentivando um
desenvolvimento comunitário das tradições folclóricas.
Impacto social: Preservação da cultura através da dança.

R$ 2.000,00

Grupo Escoteiro Georg Edward Fox
Nome do Projeto: Tecnologia no escotismo
Descrição: Aquisição de datashow, democratizando o acesso às novas tecnologias
e renovando as práticas pedagógicas.
Impacto social: Democratização de acesso às tecnologias.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.330,00

Grupo de Danças Alemãs Miesbach

VALOR APROVADO

ODS

ODS

Grupo Escoteiro Georg Edward Fox

Nome do Projeto: Retornando à Natureza
Descrição: Aquisição de material necessário para a prática do campismo, uma
oportunidade de fazer com que os jovens retomem suas vidas em contato com a
natureza, explorando suas habilidades e desenvolvendo suas capacidades.
Impacto social: Melhora da saúde mental e física.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.380,00
040

Mitra da Diocese de Novo Hamburgo - Paróquia São Pedro
Nome do Projeto: Educação financeira
Descrição: Elaboração de apostila sobre o tema educação financeira voltado para jovens,
além da capacitação de profissionais.
Impacto social: Qualificação para gerenciamento financeiro familiar.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.498,40
Sindicato dos Lojistas da Região das Hortênsias
Nome do Projeto: Turma do bem da escola do varejo
Descrição: Realização de formação pessoal e profissional continuada, suprindo a
demanda e qualificando os vendedores.
Impacto social: Qualificação de profissionais do varejo na região das hortênsias.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.500,00
Instituto Brasileiro da Pessoa

Nome do Projeto: Ampliando Horizontes do Terceiro Setor
Descrição: Realização de oficina sobre elaboração de projetos e captação de recursos,
objetivando instrumentalizar as organizações do terceiro setor nas áreas esportiva, social,
cultural e educacional.
Impacto social: Qualificação das pequenas organizações.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.000,00
041

IVOTI
114.280,19

R$

042

APAE de Ivoti

Associação Pró-Cultura e Arte Ivoti

Nome do Projeto: A APAExonante arte de Confeitar e Empreender
Descrição: Emprego de técnicas de confeitaria e panificação, através de oficinas,
estabelecendo estratégias de gestão e empreendedorismo, contribuindo para o
desenvolvimento da autonomia das famílias dos beneficiados.
Impacto social: Processo de crescimento e autonomia na gestão
financeira das famílias.

Nome do Projeto: Do POP ao Erudito: democratizando a música
Descrição: Inserção de bateria no contexto das práticas musicais como instrumento
contrastante do repertório erudito, ampliando o acesso dos instrumentistas
à música popular e oportunizando o aprendizado do referido instrumento de
percussão.
Impacto social: Visibilidade para bateria no contexto da música erudita popular e
folclórica.

VALOR APROVADO

R$ 11.941,03

ODS

Nome do Projeto: No olhar da criança, um universo de possibilidades
Descrição: Aquisição de projetor, como um recurso inovador no meio escolar,
fortalecendo ações e dando continuidade aos projetos de aprendizagem.
Impacto social: Qualificação no processo ensino-aprendizagem.

ODS

R$ 4.080,00

Nome do Projeto: Mais Madeira, Menos Plástico
Descrição: Aquisição de materiais em madeira para promover interações saudáveis
e importantes para o desenvolvimento das crianças.
Impacto social: Conhecimento de uma materialidade diferente do plástico.

VALOR APROVADO

ODS

C.P.A. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Bom Pastor

Nome do Projeto: Abelhas sem ferrão polinizando saberes
Descrição: Capacitação de professores do município de Ivoti e cidades próximas
para construir projetos com abelhas sem ferrão (caixas e jardins), visando a
promoção do desenvolvimento sustentável e da preservação da biodiversidade,
buscando a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem ao envolver escolafamília-comunidade.
Impacto social: Ampliação de ações efetivas à preservação das abelhas sem ferrão.

R$ 10.087,13

C.P.A. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Bem Querer

R$ 4.562,45

Associação Evangélica de Ensino

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.000,00

Associação Encanto de Vida

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

Nome do Projeto: Casinha de Madeira
Descrição: Construção de uma casinha entre as árvores, oportunizando o brincar e o
aprender com a natureza, instigando o desenvolvimento de habilidades motoras.
Impacto social: Possibilidade de invenção de brincadeiras criativas com os
elementos da natureza.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.800.00
043

C.P.A. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Jardim dos Sonhos

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. 19 de Outubro

Nome do Projeto: Reaproveitando a água da chuva e transformando esse recurso
em possibilidades
Descrição: Formação de cidadãos responsáveis que consigam se relacionar com a
natureza, de forma a preservar, manter e utilizar seus recursos de maneira consciente,
através da coleta e reaproveitamento da água da chuva.
Impacto social: Conscientização sobre economia de água potável.

Nome do Projeto: Biblioteca escolar: um espaço de múltiplas possibilidades
Descrição: Ressignificação da biblioteca, oportunizando um ambiente acolhedor,
permitindo à criança a inserção no mundo da leitura e imaginação.
Impacto social: Desenvolvimento e criação do hábito da leitura, através da
qualificação do espaço.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.291,46
C.P.A. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Malda Ereda Muller
Pedacinho do Céu
Nome do Projeto: Potencializando os ambientes da escola
Descrição: Melhoria da infraestrutura da escola nos aspectos relacionados ao mobiliário
dos espaços, proporcionando a participação, a garantia do direito de escolhas, a
igualdade, respeito e promoção da diversidade, e a vida em comunidade, possibilitando
a constituição de sujeitos cooperativos e ativos na comunidade.
Impacto social: Valorização e estímulo do crescimento comunitário.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.527,00

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.535,00
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. 25 de Julho

Nome do Projeto: Roda de Conversa na 25
Descrição: Contratação de psicólogo, proporcionando conversas com os alunos e
um olhar atento e sensível sobre as emoções de todos os envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem.
Impacto social: Resolução de situações com equilíbrio emocional e
autoconhecimento.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.800,00
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Aroni Aloísio Mossmann

C.P.A. do Programa Lazer Unindo Gerações - CPA PLUG
Nome do Projeto: Corpo em Movimento: cooperando para a qualidade de vida e bem estar
Descrição: Qualificação de espaços educativos, proporcionando uma prática de
atividade física mais segura, significativa e com melhor qualidade nos atendimentos.
Impacto social: Formação integral do sujeito, possibilitando o desenvolvimento de
suas potencialidades.

VALOR APROVADO

R$ 9.203,28

ODS

Nome do Projeto: Pracinha da escola: espaço de convivência, aprendizagem e lazer
Descrição: Qualificação da estrutura física do pátio da escola, através da construção
de uma pracinha com brinquedos adequados para uso coletivo.
Impacto social: Interação e movimento do corpo, contribuindo para o
desenvolvimento emocional, social e físico.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.095,00
044

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Concórdia

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Nelda Julieta Schneck

Nome do Projeto: Conversar é preciso
Descrição: Promoção do diálogo entre os pares da comunidade escolar, através
de encontros em formato de rodas de conversa entre a facilitadora (psicóloga) e os
participantes.
Impacto social: Desenvolvimento de habilidades humanas.

Nome do Projeto: Alunos em cena
Descrição: Reforma do palco e aquisição de novos figurinos para as aulas de artes
cênicas, auxiliando os alunos a expressarem-se melhor em público, superar timidez
e serem sujeitos de transformação dentro da comunidade onde vivem.
Impacto social: Protagonismo na comunidade.

VALOR APROVADO

ODS

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.720,00

R$ 6.285,00

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Guilhermina Mertins

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Nicolau Fridolino Kunrath

Nome do Projeto: Atelier Guilhermina
Descrição: Criação de um espaço de referência com materiais, que oferecerá atividades
manuais, oportunizando que as crianças se conectem com processos criativos e
desenvolvam habilidades manuais, através do artesanato.
Impacto social: Implantação do projeto de educação financeira.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.010,50

Nome do Projeto: Nossa Horta Escolar
Descrição: Cobertura da horta escolar com sombrite, qualificando as atividades
desenvolvidas.
Impacto social: Incentivo à sustentabilidade.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.000,00

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Nelda Julieta Schneck
Nome do Projeto: Valorização dos saberes do Campo
Descrição: Aquisição de eletrodomésticos e materiais para equipar uma cozinha e
realizar oficinas tanto para alunos quanto para a comunidade.
Impacto social: Estímulo à geração de renda nas propriedades rurais.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.715,00
045

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Olavo Bilac
Nome do Projeto: Práticas Agroecológicas na escola
Descrição: Criação de espaço adequado (estufa) para realização de atividades de plantio
com estudantes, durante as aulas de práticas agroecológica.
Impacto social: Produção de alimentos saudáveis.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.544,00
Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos - SIEHU
Nome do Projeto: Um olhar colorido sobre a diversidade cultural de Ivoti
Descrição: Valorização da diversidade cultural, através da publicação de livro
infantojuvenil, como ferramenta pedagógica singular e criativa, material educativo de
qualidade e que vem complementar os estudos curriculares, com vistas à inclusão.
Impacto social: Valorização da herança multicultural.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.083,34

046

LINDOLFO COLLOR
24.018,58

R$

047

A.P.P.M.C da Esc. Mun. de Educ. Inf. Paraíso dos Baixinhos

A.P.P.M.C da Esc. Mun. de Ens. Fund. Menno Edgar Heinle

Nome do Projeto: Espaços que convidam: potentes e sustentáveis
Descrição: Aquisição de materiais para reestruturação do espaço externo como local
essencial na Educação Infantil que oportuniza a cooperação e troca de experiências,
contribuindo na construção da identidade pessoal das crianças.
Impacto social: Desenvolvimento integral das crianças.

Nome do Projeto: Novos sons da EMEF Menno Edgar Heinle
Descrição: Aquisição de instrumentos e oferecimento de oficinas de música como
oportunidade de ricas vivências musicais e sonoras.
Impacto social: Enriquecimento cultural da comunidade escolar.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.462,59
A.P.P.M.C da Esc. Mun. de Educ. Inf. Pequeno Polegar
Nome do Projeto: Minha sala, minha casa
Descrição: Oferecimento de um espaço adequado para as brincadeiras, contribuindo
para o desenvolvimento integral dos mesmos, capacitando-os a lidar com suas
necessidades, desejos e expectativas.
Impacto social: Desenvolvimento das habilidades das crianças.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.000,00
A.P.P.M.C. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Pequeno Polegar
Nome do Projeto: Nosso quintal: um lugar para encantamento
Descrição: Aquisição de um playground para a área externa, atendendo, assim, as
necessidades de entrar, sair, subir, escalar, esconder-se, fantasiar e criar.
Impacto social: Promoção da aprendizagem através das brincadeiras e interações
com o ambiente e com outras crianças.

VALOR APROVADO

R$ 3.417,50

ODS

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.051,95
A.P.P.M.C. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Meno Dhein

Nome do Projeto: Laboratório Móvel didático
Descrição: Aquisição de um laboratório móvel didático, deixando acessível o ensino
de ciências aos alunos, traçando caminhos de aprendizagem e de desenvolvimento.
Impacto social: Desenvolvimento da criatividade.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.964,20
A.P.P.M.C. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Nereu Ramos

Nome do Projeto: Horta da EMEF Nereu Ramos
Descrição: Aquisição de materiais para criação do espaço da horta, incentivando práticas de
sustentabilidade e qualidade de vida.
Impacto social: Formação de uma comunidade consciente e responsável.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.122,34
048

A.P.P.M.C. da Esc. Mun. Monteiro Lobato
Nome do Projeto: Conecta Monteiro
Descrição: Aquisição, instalação de equipamentos e insumos para possibilitar o trabalho
com podcast e Jornal Escolar, como ferramentas pedagógicas de caráter integrador e com
grande utilidade no processo de ensino e aprendizagem.
Impacto social: Promoção do acesso a conteúdos de qualidade.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.000,00

049

LINHA NOVA
11.004,80

R$

050

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Mundo Encantado
Nome do Projeto: Ampliando o brincar
Descrição: Reestruturação da pracinha e da criação de um espaço desafiador,
oportunizando o desenvolvimento motor e cognitivo e a sociabilização
Impacto social: Promoção da aprendizagem de várias habilidades.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.456.00
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. de Tempo Integral 20 de Março
Nome do Projeto: Brincar e aprender
Descrição: Aquisição de jogos e brinquedos, oportunizando no ambiente escolar, a
possibilidade de desenvolver a aprendizagem através de várias habilidades.
Impacto social: Desenvolvimento de competências técnicas sociais e
comunicativas.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.548,80

051

MORRO REUTER
49.836,25

R$

052

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Cecilia Graeff

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Professor Edvino Bervian

Nome do Projeto: Ler é bom: experimente
Descrição: Investimento no acervo de livros da biblioteca, além de readequação do
espaço, de modo a atender todos com qualidade.
Impacto social: Desenvolvimento da imaginação.

Nome do Projeto: Escola Digital
Descrição: Aquisição de dois projetores, oferecendo aulas mais dinâmicas,
interessantes e condizentes com a realidade.
Impacto social: Dinamismo educacional.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.210,50

R$ 4.199,20

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Tiradentes
Nome do Projeto: Espaço de aprender com e na Natureza
Descrição: Aquisição de playground de madeira, motivando as crianças a agirem
socialmente, ajudando umas às outras na diversão e aprendizado, em um local
preparado para aprender brincando na natureza.
Impacto social: Estímulo do desenvolvimento dos sentidos e de habilidades.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.902,01
Nome do Projeto: Músicas, ritmos e brincadeiras: aprendizagem e encantamento
na educação infantil
Descrição: Aquisição de diferentes instrumentos musicais, oferecendo às
crianças um repertório musical alegre e inovador, que incentive a aprendizagem,
promovendo o desenvolvimento com igualdade.
Impacto social: Desenvolvimento do grupo com igualdade.

R$ 6.287,96

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Professor Francisco Weiler
Nome do Projeto: Projeto Capoeira
Descrição: Oferecimento de aulas de capoeira e de música, desenvolvendo
particularidades das diferentes culturas, além do envolvimento com o corpo,
ampliando o conhecimento dos estudantes e de sua comunidade.
Impacto social: Valorização da cultura brasileira.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.030,26

A.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Dom Bosco

VALOR APROVADO

ODS

ODS

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Rui Barbosa

Nome do Projeto: Sistematizando Processos, Fortalecendo Saberes
Descrição: Aquisição de materiais pedagógicos, proporcionando condições, espaços e
instrumentos para a sistematização e fortalecimento dos conhecimentos adquiridos ao
longo da vida do estudante.
Impacto social: Desenvolvimento da aprendizagem de forma lúdica e criativa.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.614,65
053

Associação Cultural Morro Reuter
Nome do Projeto: Patinação: equilíbrio e felicidade
Descrição: Oferecimento da experiência da patinação para crianças e adolescentes,
como uma prática cultural, desenvolvendo a concentração para atingir o equilíbrio físico e
emocional.
Impacto social: Superação de dificuldades e busca da transformação de condutas.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.250,00
C.P.M da Esc. Est. de Ens. Med. João Wagner
Nome do Projeto: Banda Marcial João Wagner
Descrição: Criação de banda marcial, promovendo o aprendizado da música e
desenvolvendo habilidades como coordenação motora, cognitiva, afetiva, a atenção, a
percepção, a apreciação, a memorização e o movimento e proporcionando momentos de
interação e lazer entre os envolvidos.
Impacto social: Desenvolvimento de habilidades e inclusão social.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.800,00
Centro de Tradições Gaúchas Garrão da Serra
Nome do Projeto: Bate o Pé
Descrição: Aquisição de itens para indumentária, proporcionando aos integrantes
das invernadas uma atuação direta no decorrer de vários anos, além de despertar
o interesse das crianças e adolescentes no desejo de manter as tradições gaúchas
vivas.
Impacto social: Preservação das tradições gaúchas.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.541,67
054

NOVA PETRÓPOLIS
167.804,78

R$

055

A.C.P.M. da Esc. Est. de Ens. Fund. 1º de Maio

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Construindo o Saber

Nome do Projeto: Aprendendo além das 4 paredes
Descrição: Promoção de um espaço de aprendizagens múltiplas e ludicidade, unindo
brincadeira e aprendizagem, através de leituras, teatros, rodas de conversa e oficinas para
educação ambiental.
Impacto social: Novas experiências e aprendizagens.

Nome do Projeto: Biblioteca Transformadora
Descrição: Aquisição de livros e ressignificação dos espaços pedagógicos,
promovendo nas crianças a criatividade e a imaginação e fazendo com que
interajam e socializem nos momentos coletivos, construindo o hábito de ler.
Impacto social: Formação de uma sociedade mais humanizada e cooperativa.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 9.600,00

R$ 6.257,16

A.C.P.M. da Esc. Est. de Ens. Fund. Piá

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Lydia Braun

Nome do Projeto: Aprender brincando e interagindo
Descrição: Aquisição de jogos pedagógicos, estimulando o desenvolvimento dos
alunos, provocando uma aprendizagem significativa de forma espontânea e natural e
ajudando a suprir as defasagens de ensino aprendizagem tão afetadas com a pandemia.
Impacto social: Desenvolvimento físico, mental e social.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.571,52
Nome do Projeto: Equipando as Salas de Aula com Notebooks
Descrição: Aquisição de notebooks, adequando o ambiente escolar à nova
realidade, além de proporcionar aos nossos alunos um ambiente escolar mais
motivador.
Impacto social: Estímulo da aprendizagem com inserção da
tecnologia na sala de aula.

R$ 9.040,00

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.600,00

A.C.P.M. da Esc. Est. de Ens. Fund. São José

VALOR APROVADO

Nome do Projeto: Infância e os Espaços de Aprendizagens
Descrição: Revitalização de espaço com brinquedos ecologicamente sustentáveis
e pedagogicamente voltados às necessidades naturais da criança, favorecendo seu
desenvolvimento integral.
Impacto social: Desenvolvimento da coordenação motora e estímulo à criatividade.

ODS

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Pinguinho de Gente

Nome do Projeto: Vivendo no Mundo da Imaginação uma nova história
Descrição: Aquisição de livros e revitalização da biblioteca, promovendo o desenvolvimento
humano e intelectual.
Impacto social: Formação intelectual.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.884,48
056

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Professora Ignez Cecchini Deppe

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Otto Hoffmann

Nome do Projeto: Uma cozinha para as Corujinhas
Descrição: Aquisição de cozinha infantil, explorando a criatividade, oportunizando às
crianças a manipulação de alimentos e proporcionando experiências significativas.
Impacto social: Expansão das redes de aprendizagem.

Nome do Projeto: Lugar de Leitura
Descrição: Aquisição de livros e sacolas, além da instalação de espaços de
leitura na escola, promovendo a leitura, desenvolvendo atividades pedagógicas e
possibilitando ao aluno levar o livro para sua casa.
Impacto social: Promoção do hábito de leitura.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.000,00

R$ 2.272,64

A.C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Bom Pastor

Associação Cultural Stadtplatz

Nome do Projeto: Vivências, Desejos e Histórias da EMEF Bom Pastor
Descrição: Estímulo da produção textual da comunidade escolar, com edição e
formatação em forma de livro, tornando vivas as vivências, os desejos e as histórias que
cada um decidiu registrar em forma de texto, desenho, poesia, música e tantas outras
formas de expressão.
Impacto social: Estímulo de produção escrita e leitora de cada integrante da
comunidade escolar.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.586,00
A.C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Luiz Loeser
Nome do Projeto: Leitura: uma janela para novas oportunidades
Descrição: Aquisição de novas e diversas bibliografias, estimulando a leitura,
oferecendo novas oportunidades com práticas pedagógicas e promovendo o acesso
ao conhecimento disponível.
Impacto social: Promoção da interação, debates e manifestações culturais e
artísticas.

VALOR APROVADO

R$ 5.600,00

ODS

ODS

Nome do Projeto: Stadtplatz Mantendo as Tradições - 4ª Edição
Descrição: Qualificação dos coristas, promovendo diversos treinamentos e ensaios
com profissionais em áreas específicas (técnica vocal, artes cênicas, música rítmica).
Impacto social: Preservação e qualificação do canto coral.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.850,00
Associação de Bolão União de Pinhal Alto

Nome do Projeto: 82 Anos de História da Associação de Bolão União de Pinhal Alto
Descrição: Resgate de histórias e canções com registro em vídeo, promovendo um trabalho de
preservação cultural da entidade e divulgando a comunidade.
Impacto social: Preservação da história e do legado deixado pelos antepassados

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.110,00
057

Associação de Danças Folclóricas Böhmerland

APAE de Nova Petrópolis

Nome do Projeto: Trajes do Böhmerland
Descrição: Instrutor de danças e complementação de trajes para a categoria adulta,
incentivando a participação dos jovens da comunidade, além de perpetuar as tradições e
costumes legados.
Impacto social: Preservação cultural, através da dança.

Nome do Projeto: Aquisição de Uniforme Escolar, Material Pedagógico de Inclusão
e Capacitação de Profissionais
Descrição: Investimento em vestuário, aquisição de material pedagógico e
capacitação de profissionais.
Impacto social: Promoção da autonomia e autoestima.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.800,00
Associação de Danças Folclóricas Sonnenschein
Linha Brasil e Linha Araripe
Nome do Projeto: Trajes Moda Folclórica Bávaro
Descrição: Aquisição de 10 trajes de moda folclórica bávara, promovendo a igualdade e
a inclusão de novos integrantes e qualificando as apresentações.
Impacto social: Preservação da herança cultural.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.202,09
Associação de Grupos de Danças Folclóricas Internacional de
Nova Petrópolis
Nome do Projeto: Grupo de Danças Folclóricas Internacional: Revitalização dos
trajes das categorias de base
Descrição: Revitalização de peças dos trajes da categoria infantil, motivando e
incentivando as crianças a continuarem sua trajetória cultural.
Impacto social: Preservação cultural e difusão da cultura alemã.

VALOR APROVADO

R$ 4.680,00

ODS

ODS

R$ 10.744,20
Associação dos Amigos da Cultura de Nova Petrópolis

Nome do Projeto: Projeto Vocal e Musical 2022: Pequenas Cantoras de Nova Petrópolis
e Coro Juvenil de Nova Petrópolis
Descrição: Manutenção dos projetos Pequenas Cantoras de Nova Petrópolis e o
Coro Juvenil de Nova Petrópolis com o trabalho de técnica vocal e complementar o
trabalho com música ao vivo.
Impacto social: Despertar o gosto pelo canto coral.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.200,00
Associação Educacional Bom Pastor

Nome do Projeto: Orientação Profissional e Desenvolvimento de Competências
Socioemocionais para Jovens
Descrição: Orientação profissional aos estudantes do Ensino Médio, oferecendo experiências
que proporcionem capacidade de antecipação, planejamento e reflexão sobre preferências,
habilidades, competências e interesses para construção de projetos de futuro.
Impacto social: Promoção da reflexão acerca da escolha profissional.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.800,00
058

Associação Esporte Clube Nova Petrópolis

Associação Volkstanzgruppe Edelstein de Fazenda Pirajá

Nome do Projeto: AECNP: Escolinha de Futebol criando cidadãos
Descrição: Aquisição de material esportivo e uniformes, além de acompanhamento
técnico no estímulo ao esporte inclusivo e competitivo, bem como a maior inserção social
de crianças e adolescentes, formando atletas.
Impacto social: Desenvolvimento psico-físico-social das crianças.

Nome do Projeto: Áudio Edelstein
Descrição: Aquisição de aparelho de som e microfone para desenvolvimento de
atividades culturais, com a finalidade de incentivar e preservar a cultura germânica
através da dança folclórica.
Impacto social: Qualificação dos ensaios.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.663,34
Nome do Projeto: Bolsa atleta futsal
Descrição: Auxílio de 50% do valor da mensalidade para participação de alunos na
escolinha de futsal, proporcionando uma prática esportiva saudável.
Impacto social: Inclusão social.

ODS

R$ 6.804,00
Associação Tannenwald de Tradição, Cultural e Folclore Alemão
Nome do Projeto: Volkstanzgruppe Tannenwald 42 anos preservando e divulgando
a cultura alemã
Descrição: Aquisição de peças de complementação do novo traje, enaltecendo a
cultura alemã, reconhecendo o trabalho voluntário desenvolvido e beneficiando os
integrantes atuais e futuros.
Impacto social: Preservação das tradições.

VALOR APROVADO

R$ 4.013,75

R$ 3.385,34
Centro de Tradições Gaúchas Pousada da Serra

Associação Futsal Nova Petrópolis

VALOR APROVADO

ODS

ODS

Nome do Projeto: Cultura em Movimento
Descrição: Aquisição de microfones e pedestais, além de contratação de instrutor
de danças, promovendo o ato de dançar, além do desenvolvimento da expressão
corporal, integração social, conceitos de equipe e disciplina e ampliação dos
conhecimentos da história e do folclore.
Impacto social: Desenvolvimento artístico e formação humana dos participantes.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.693,20
Comunidade Evangélica Bairro Piá

Nome do Projeto: Música Para Todos
Descrição: Contratação de professoras de música e aquisição de instrumentos musicais,
despertando e desenvolvendo a musicalização de pessoas de diferentes faixas etárias e
favorecendo o espírito de cooperação e senso comunitário.
Impacto social: Desenvolvimento pessoal e cognitivo dos indivíduos.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.131,60
059

Comunidade Evangélica Gustavo Adolfo de Linha Olinda

Sociedade Civil de Corpo de Bombeiros Voluntários

Nome do Projeto: Ensino com alegria e diversão
Descrição: Aperfeiçoamento do parque com mesas de quintal, além de uma caixa de
areia coberta e da aquisição de um notebook e uma impressora, qualificando o trabalho de
educação na fé.
Impacto social: Qualificação do ensino.

Nome do Projeto: Capacitar para salvar
Descrição: Capacitação para Atendimento Pré- Hospitalar e Suporte Básico de
Vida- BLS, aos Bombeiros Voluntários, para prestar o melhor atendimento possível
à comunidade.
Impacto social: Atendimento de qualidade para a comunidade.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.120,00

ODS

R$ 6.417,00

Grupo de Danças Folclóricas Círculo da Amizade
Nome do Projeto: Divulgando para Preservar
Descrição: Manutenção do legado deixado pelos antepassados, preservando as raízes
e divulgando o trabalho realizado na cidade.
Impacto social: Oportunidade de crescimento dos integrantes.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.349,36
Grupo de Terceira Idade Vale das Hortênsias
Nome do Projeto: Vida Ativa
Descrição: Oferecimento de atividades corporais, aeróbica, danças lúdicas e danças
corporais, dinamizando o cotidiano da pessoa idosa, proporcionando-lhe, além de
qualidade de vida, uma inclusão social mais ampla.
Impacto social: Qualidade de vida dos idosos em seus aspectos físicos, sociais e
emocionais.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.429,10
060

NOVO HAMBURGO
256.011,33

R$

061

A.P.E.M.E.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Presidente Washington Luiz

APAE de Novo Hamburgo

Nome do Projeto: Pátio escolar: espaço de brincar e aprender
Descrição: Aquisição de um playground, estimulando a prática de atividade física,
o desenvolvimento motor, a sociabilidade, o aprendizado, a imaginação, além da
autoconfiança, repleto de possibilidades na construção dos saberes.
Impacto social: Estímulo ao convívio e à interação social.

Nome do Projeto: Educação Inclusiva e de Qualidade
Descrição: Formação continuada dos profissionais da escola, ofertando uma
educação de qualidade para as pessoas com deficiência intelectual, múltipla e
transtornos globais.
Impacto social: Desenvolvimento integral do sujeito, investindo na melhoria e na
qualidade de vida.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.830,00

ODS

R$ 11.800,00

A.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Lápis Mágico
Nome do Projeto: Fazendinha
Descrição: Revitalização da horta escolar, através cobertura dos canteiros com
Sombrite em estrutura de ferro e material mais resistente e construção de uma tampa de
chapa para a compostagem.
Impacto social: Qualificação do quintal, proporcionando uma infância de qualidade.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.540,00

Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial
de Novo Hamburgo

Nome do Projeto: Horta pedagógica: ressignificando vivências com crianças e
adolescentes
Descrição: Estruturação de uma horta pedagógica, organização de um espaço de
composteira e realização de oficina de conscientização agroecológica com crianças
e adolescentes, envolvendo o manuseio da horta e possibilitando a interação
educativa.
Impacto social: Protagonismo ambiental das crianças.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.961,00

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Presidente Deodoro da Fonseca
Nome do Projeto: Jardim Sensorial: um espaço de possibilidades
Descrição: Aquisição de materiais diversos em madeira de plástico reciclado e de
plantas para criação de um jardim sensorial, oportunizando um espaço mais verde e
saudável para as crianças.
Impacto social: Desenvolvimento da socialização, da cooperação e do cuidado com o
ambiente.

VALOR APROVADO

R$ 4.853,00

ODS

Associação Congregação de Santa Catarina

Nome do Projeto: Esporte é Arte
Descrição: Contratação de profissionais para oficinas de Boxe, Judô e capoeira, oportunizando
a democratização do acesso à prática esportiva e de lazer para crianças e adolescente,
desenvolvendo suas habilidades, potencialidades e competências.
Impacto social: Resgate da autoestima e inserção social.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.040,00
062

Associação de Assistência em Oncopediatria
Nome do Projeto: Janela dos Sonhos
Descrição: Aquisição de jogos e livros e oferecimento de oficina lúdica, promovendo a
leitura, a integração familiar e o desenvolvimento cognitivo de todos os envolvidos.
Impacto social: Educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.670,00

Nome do Projeto: Movimentos da Vida
Descrição: Oferecimento de oficinas diversas, oportunizando às crianças e
aos adolescentes o desenvolvimento de suas potencialidades e expressão de
pensamentos e sentimentos, por meio de uma proposta multidisciplinar.
Impacto social: Desenvolvimento de novas habilidades.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.660,00

Associação dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo
Nome do Projeto: Ensino da arte para crianças com Deficiência Visual
Descrição: Ensino das Artes Visuais para crianças com deficiência visual, através de
oficinas de desenhos e pinturas em tela, tornando o processo de alfabetização mais fácil
para quem domina a expressão gráfica simbólica e figurativa.
Impacto social: Ampliação da autonomia e inclusão social.

VALOR APROVADO

Associação Evangélica de Ação Social em
Novo Hamburgo - AEVAS

ODS

R$ 11.338,87

Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo
Nome do Projeto: Atelier ARte Livre
Descrição: Participação de idosos e pessoas com algum comprometimento físico ou
psíquico em oficinas artísticas que oferecem estratégias, técnicas e reflexões sobre
suas experimentações e obras.
Impacto social: Empoderamento e valorização dos alunos-artistas que vêm, com
uma frequência crescente, trazendo problemáticas de vida.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.400,00

Associação dos Familiares e Amigos do Down
Vinte e Um - AFAD-21
Nome do Projeto: Down em Movimento - 2ª Edição
Descrição: Oferecimento de atividades físicas, lúdicas e de convivência social, além
de rodas de conversas/palestras para as famílias, assegurando uma vida saudável e
promovendo o bem-estar das crianças, adolescentes e adultos com Síndrome de Down.
Impacto social: Inclusão e independência dos jovens e adultos atendidos.

CAUDEQ - Centro de Atenção Urbana a Dependência Química

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

R$ 9.690,00

ODS

Nome do Projeto: Espaço equipado para estímulo de empreendedorismo
Descrição: Aquisição de equipamentos de audiovisual, promovendo a capacitação escolar e
profissional dos pacientes e estimulando o empreendedorismo para pós tratamento.
Impacto social: Oportunidade de emprego.

ODS

R$ 6.295,00
063

Centro de Tradições Gaúchas Estância da Liberdade
Nome do Projeto: Espaço Cultural CTG Estância da Liberdade: Continuação 2022
Descrição: Ampliação do espaço cultural aberto à comunidade, com oferecimento de
aulas de reforço escolar, pesquisas e atendimento pedagógico, além de oficinas de jogos,
leitura, aprendizado e música.
Impacto social: Crescimento educacional e inclusão social.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.579,00

Nome do Projeto: Verde Lar
Descrição: Contratação de oficineiro de horta/jardim, promovendo ações com os idosos
nos espaços disponíveis, além de fomentar o cultivo de plantas, pensar na alimentação
saudável como forma de garantir a segurança nutricional dos acolhidos no Lar.
Impacto social: Acesso a alimentos saudáveis.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.000,00

Fundação Cidade do Menor São João Bosco
Nome do Projeto: Ressignificando Aprendizagens e Afetos
Descrição: Oferecimento de oficina de Arteterapia e de Reforço Escolar, suprindo a
demanda quanto à defasagem escolar, no fortalecimento de vínculos, convivência mais
saudável e resolução de conflitos.
Impacto social: Ressignificação da aprendizagem, do diálogo e da autonomia.

VALOR APROVADO

Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso Lar
São Vicente de Paula

ODS

R$ 10.830,00

Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
Nome do Projeto: Arte em Movimento
Descrição: Promoção de espaços para a expressão de talentos na formação
da arte e cultura, por meio da música e da dança para jovens em situação de
vulnerabilidade social contribuindo no desenvolvimento da autonomia e na
transformação de suas realidades.
Impacto social: Ampliação das perspectivas de vida das beneficiadas.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.400,00

Horta Comunitária Joanna de Angelis
Nome do Projeto: Galera na Horta
Descrição: Pagamento de professor para realização de aulas de judô, estimulando o
desenvolvimento de potencialidades e formação cidadã, autoconfiança, capacidade de
superação, determinação diante dos desafios e senso crítico.
Impacto social: Desenvolvimento da disciplina, da cidadania e da autonomia.

VALOR APROVADO

R$ 2.720,00

ODS

Liga Hamburguense de Handebol
Nome do Projeto: Handebol Para Todos
Descrição: Oferecimento de aulas de Handebol para adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, promovendo a autonomia e o protagonismo, além da inclusão social,
igualdade de gênero e cuidados com a saúde física e emocional.
Impacto social: Promoção da autonomia, do protagonismo e da inclusão social.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.830,00
064

Lions Clube Novo Hamburgo - Terceiro Milênio
Nome do Projeto: Pão Solidário
Descrição: Oferecimento de oficinas de culinária e aquisição de equipamentos diversos,
além do acompanhamento de uma psicóloga, oportunizando o protagonismo, a
autoestima e o crescimento como cidadãos dos participantes.
Impacto social: Crescimento da autoestima de pessoas em condições de
vulnerabilidade.

VALOR APROVADO

ODS

Nome do Projeto: Mãos em Ação
Descrição: Produção de peças em artesanato, com acompanhamento de profissional da
área de psicologia, promovendo o bem-estar familiar e atendendo mulheres que, através
do convívio em grupo e do trabalho em artesanato, melhoram sua autoestima.
Impacto social: Melhora no convívio social, bem estar emocional e psicológico.

ODS

R$ 9.976,60

Mitra da Diocese de Novo Hamburgo - Paróquia Sagrado
Coração de Jesus
Nome do Projeto: Padaria e Confeitaria: Pão na Mesa é Pão Sagrado
Descrição: Oferecimento de curso de padaria e confeitaria, proporcionando o
desenvolvimento pessoal e social por meio da qualificação profissional com vistas
ao protagonismo humano, vislumbrando o empoderamento e autonomia dos/as
participantes.
Impacto social: Inclusão no mercado de trabalho.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.444,86

Mitra da Diocese de Novo Hamburgo - Paróquia Nossa
Senhora da Piedade
Nome do Projeto: Costura criativa: tecendo ideias, capacitando para sustentabilidade
Descrição: Oferecimento de condições e técnicas às participantes para a confecção de
peças de Artesanato, incentivando o empreendedorismo e promovendo a geração de renda.
Impacto social: Incentivo à formação de novos artesãos, promovendo a economia
alternativa de renda.

R$ 11.400,00

ODS

R$ 10.135,00

Ministério Batista Cristo e a Vida

VALOR APROVADO

Nome do Projeto: Pão que acalenta a fome
Descrição: Oferecimento de oficinas de padaria e confeitaria e aquisição de
equipamentos, utensílios e demais materiais, oportunizando o empreendedorismo, a
autoestima e a geração de renda.
Impacto social: Transformação sócio econômica.

VALOR APROVADO

R$ 8.005,00

VALOR APROVADO

Mitra da Diocese de Novo Hamburgo - Paróquia Nossa Senhora
das Graças

ODS

Rotary Club de Novo Hamburgo - 25 de Julho
Nome do Projeto: Robótica nas Escolas Municipais de Novo Hamburgo
Descrição: Doação de kits de robótica para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Monteiro Lobato, capacitando pessoas, incentivando o crescimento e futuramente o
empreendedorismo.
Impacto social: Incentivo à aprendizagem e ao empreendedorismo.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.330,00
065

Rotary Club de Novo Hamburgo - 25 de Julho

Sport Clube Americano

Nome do Projeto: Robótica nas Escolas Municipais de Novo Hamburgo
Descrição: Doação de kits de robótica para alunos da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Martha Wartenberg, capacitando pessoas, incentivando o crescimento e
futuramente o empreendedorismo.
Impacto social: Incentivo à aprendizagem e ao empreendedorismo.

Nome do Projeto: Futebol para Todos 2022
Descrição: Oferecimento de aulas de futebol de campo, fomentando a prática esportiva
continuada de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.
Impacto social: Desenvolvimento físico e emocional dos participantes.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 3.330,00

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.830,00

Rotary Clube Novo Hamburgo Oeste
Nome do Projeto: Livro “A VIDA É MÁGICA”
Descrição: Aquisição de 900 exemplares do Livro “A VIDA É MÁGICA” para distribuição
a alunos e oferecimento de oficinas com o autor, contemplando a aprendizagem lúdica,
contribuindo na educação, oportunizando o acesso à cultura e qualificando a educação
infantil.
Impacto social: Desenvolvimento da imaginação e auxílio no processo criativo.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.400,00
Sociedade Cultural Recreativa e Beneficiente São Luiz
Nome do Projeto: A magia e a arte do Natal: Um Show de Dança
Descrição: Realização de aulas de danças contemporânea, balé, street, e outras
modalidades para montagem de um espetáculo de dança, representando a religiosidade
e as tradições natalinas.
Impacto social: Promoção da união e da busca de aprendizado.

VALOR APROVADO

Trigésima Região Tradicionalista
Nome do Projeto: Resultado e Tradição
Descrição: Oferecimento de oficinas de tradição, cultura e artes, além da aquisição
de uma estrutura de som, qualificando os trabalhos de preservação cultural da
entidade.
Impacto social: Qualificação estrutural e intelectual.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.073,00

ODS

R$ 6.650,00
066

PICADA CAFÉ
48.426,38

R$

067

A.C.P.M . da Esc. Mun. de Educ. Inf. e Ens. Fund. Amiguinho

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Quatro Estações

Nome do Projeto: Horta escolar: uma proposta interdisciplinar
Descrição: Criação de horta escolar como instrumento que aborda diferentes conteúdos
curriculares de forma significativa e contextualizada e promove vivências que resgatam
valores.
Impacto social: Conscientização dos alunos sobre os problemas ambientais.

Nome do Projeto: A magia do brincar e aprender com recursos pedagógicos
Descrição: Reorganização da brinquedoteca e recursos pedagógicos da Pandorga para
o desenvolvimento do coletivo, das interações e da autonomia, promovendo o processo
de ensino e aprendizagem.
Impacto social: Formação de cidadãos com mais autonomia.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.537,60

ODS

R$ 5.248,95

Associação Cultural de Picada Café

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. 25 de Julho

Nome do Projeto: A Cultura na Picada tá ON
Descrição: Filmagem e edição de vídeo de uma apresentação dos grupos culturais de
Picada Café, divulgando seu trabalho, através das redes sociais.
Impacto social: Promoção da socialização, do vínculo com a comunidade e da
cooperação.

Nome do Projeto: Espaço de triagem da 25: um local para pensar no futuro do nosso
planeta
Descrição: Construção de um espaço adequado para a coleta e separação dos
materiais recicláveis recolhidos, ampliando a coleta, absorvendo os resíduos das
escolas e promovendo hábitos conscientes e coletivos.
Impacto social: Educação ambiental

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.825,00
Nome do Projeto: Projeto Multifuncional
Descrição: Aquisição de uma Multifuncional Impressora Xerox para a escola a fim de
garantir a entrega de material impresso a estudantes da rede pública, oportunizando
uma aprendizagem de qualidade.
Impacto social: Promoção da igualdade de acesso ao ensino de qualidade.

R$ 2.958,34

ODS

R$ 12.000,00

C.P.M. da Esc. Est. de Ens. Médio Décio Martins Costa

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Santa Joana Francisca
Nome do Projeto: Revitalização de uma sala ambiente para a Cooperativa Escolar
UNIFRANCISCA
Descrição: Adequação de um espaço para que possa se transformar em uma sala ambiente
para o uso da cooperativa escolar.
Impacto social: Desenvolvimento dos estudantes.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.092,00
068

Entidade: Centro de Tradições Gaúchas Encosta da Serra
Nome do Projeto: Traje Invernada do CTG Encosta da Serra
Descrição: Aquisição de parte do traje da invernada do CTG, incentivando o gosto pela
cultura nas crianças.
Impacto social: Preservação cultural

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.500,00
Fundação Assistencial de Picada Café
Nome do Projeto: Organizando espaços dentro da Educação Infantil
Descrição: Revestimento de uma área externa coberta, proporcionando um ambiente
mais seguro e acolhedor e promovendo momentos de aprendizagem significativa.
Impacto social: Exploração do espaço com mais conforto e segurança.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.264,49

069

PORTÃO
75.677,75

R$

070

APAE de Portão

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Afonso Gomes de Carvalho

Nome do Projeto: Ressignificando Espaços para a Construção de Saberes
Descrição: Aquisição de parte do mobiliário escolar de duas salas de aula, subsidiando a
melhoria na qualidade do atendimento aos alunos com necessidades especiais.
Impacto social: : Implementação de inclusão plena.

Nome do Projeto: Brincar e Aprender
Descrição: Aquisição do brinquedo passarelinha, valorizando a importância das
práticas recreativas para o desenvolvimento integral da criança e oportunizando a
participação ativa em momentos de brincadeiras que estimulem diversas habilidades.
Impacto social: Formação da personalidade.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.434,55
Nome do Projeto: Biblioteca Itinerante de RPG de Portão
Descrição: Oferecimento de oficinas com utilização da metodologia do RPG em um
grupo pequeno de jovens, fazendo uso de livros adquiridos com o presente projeto,
formando a biblioteca itinerante com temáticas diversas.
Impacto social: Positivo desempenho escolar, social e pessoal dos jovens.

ODS

Nome do Projeto: Sistema de som para o Auditório e Quadra da Escola
Descrição: Instalação de um sistema de som no auditório e na quadra da escola,
proporcionando um ambiente confortável aos participantes, promovendo clareza na
comunicação, adequação e melhoria da qualidade acústica.
Impacto social: Enriquecimento do aprendizado dos estudantes, entretenimento e
transmissão do conhecimento e cultura à comunidade escolar.

ODS

R$ 4.856,05

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Chapeuzinho Vermelho
Nome do Projeto: Riquezas da Terra
Descrição: Construção de hortas suspensas para a plantação de verduras e chás,
mini-jardins para plantar flores e árvores frutíferas, cisterna para a irrigação das hortas,
ampliando as experiências e vivências das crianças.
Impacto social: Desenvolvimento sustentável.

R$ 4.288,12

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Carlos Oswin Franke

VALOR APROVADO

R$ 6.229,95

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.962,50

Associação GEEK, NERD e de Representação de Personagens
em Grupo - AGENERE

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Vila Aparecida
Nome do Projeto: Faz de conta e brincadeira: um novo lar para a imaginação
Descrição: Criação de novos espaços de brincadeira junto ao playground na pracinha,
potencializando o brincar das crianças e estudantes em um novo lugar lúdico inspirando
experiências, socialização, cooperação e possibilidades de aprendizagens.
Impacto social: Desenvolvimento da autonomia.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 2.520,00
071

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Vila São Jorge
Nome do Projeto: Mais São Jorge
Descrição: Realização de Oficinas de musicalização, yoga e capoeira para os alunos,
proporcionando atividades diferenciadas e desenvolvendo os alunos.
Impacto social: Desenvolvimento de habilidades, capacidade de atenção e sucesso
escolar.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.900,00

Nome do Projeto: Escola de Música Litúrgica Nossa Senhora das Graças
Descrição: Oferecimento de atividades musicais, promovendo a inclusão musical e
desenvolvendo crianças, jovens e adultos para execução de repertório.
Impacto social: Expressão de vontades e sentimentos através da música.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.361,38

C.P.M. da Esc. Mun. Inf. Pingo de Gente
Nome do Projeto: Pinguinhos no Pomar
Descrição: Transformação de um espaço em área verde, arborizando-o e tornando-o
um local de socialização e de contato com a natureza, contribuindo para as relações com
o ambiente e despertando o cuidado com a natureza.
Impacto social: Desenvolvimento da cooperação, da integração e da imaginação.

VALOR APROVADO

Mitra da Diocese de Montenegro - Paróquia Nossa
Senhora das Graças

ODS

R$ 7.787,50

Piquete de Laçadores Timbaúva
Nome do Projeto: Tradição em Ação
Descrição: Contratação de um profissional da área de dança e formação de um
grupo de danças pre-mirim, um mirim e um juvenil, contribuindo na formação do
caráter de cada indivíduo.
Impacto social: Desenvolvimento da coordenação motora, raciocínio lógico,
postura, desenvoltura e capacitação artística.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.408,00

Igreja Verdade Plena de Portão

Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama

Nome do Projeto: Alfabetização solidária
Descrição: Oferecimento de aulas de alfabetização para alunos, buscando auxiliar a
comunidade mais carente e diminuir os impactos da pandemia.
Impacto social: Promoção de um processo de inclusão educacional.

Nome do Projeto: Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama: Resgatando
meninos da rua
Descrição: Aquisição de uniformes de treinos para as crianças atendidas.
Impacto social: Melhoria da qualidade de vida.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

R$ 9.472,02

ODS

ODS

R$ 10.457,68
072

PRESIDENTE LUCENA
32.546,89

R$

073

Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Presidente Lucena - ACISPL
Nome do Projeto: Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
Descrição: Desenvolvimento de encontros/aulas por parte de um policial militar,
informando as crianças sobre os males que as drogas causam à saúde, fazendo com que
tomem decisões seguras e responsáveis em sua vida.
Impacto social: Conscientização perante o uso de entorpecentes.

VALOR APROVADO

ODS

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Borges de Medeiros
Nome do Projeto: Decolando na leitura
Descrição: Aquisição de livros, promovendo o desenvolvimento cognitivo, social e
emocional de cada estudante e resgatando o valor da leitura, como ato de prazer e
requisito de emancipação social e promoção de cidadania.
Impacto social: Aperfeiçoamento das habilidades de leitura e compreensão.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.598,80

R$ 2.000,00

C.P.A. da Creche Mun. Casa da Criança Ursinho Carinhoso

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Governador Roberto Silveira

Nome do Projeto: O ateliê como lugar de relação e criação
Descrição: Construção de um ateliê, através da compra de mobiliário e materiais para
a composição deste lugar, possibilitando encontros potentes entre crianças, adultos,
espaços e materialidades, em contextos de investigação, experimentação, construção,
pesquisa e criação.
Impacto social: Promoção de experiências e vivências significativas.

Nome do Projeto: Casinha da árvore
Descrição: Construção de casinha na árvore, oferecendo acesso a espaço
de brincadeiras, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças,
capacitando-os a lidar com suas necessidades.
Impacto social: Desenvolvimento da aprendizagem.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.530,77

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.583,34

C.P.M. da Esc. Est. de Ens. Médio Guilherme Exner

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Nova Vila

Nome do Projeto: Festival de Produções Cinematográficas: Festival de Curtas
Guilherme
Descrição: Oferecimento de produção artística, aproximação com a cultura
cinematográfica e literária, despertando o interesse pela leitura e pelo trabalho artístico.
Impacto social: Oportunidade de trabalho artístico e valorização da cultura.

Nome do Projeto: Acolher a comunidade escolar
Descrição: Aquisição de bancos e bebedouro, qualificando o espaço e as atividades
que lá ocorrem.
Impacto social: Qualificação do espaço.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

R$ 5.166,00

ODS

ODS

R$ 2.453,10
074

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Professor Frederico Bervian
Nome do Projeto: Sala sensorial: Sentir para incluir; Incluir para evoluir
Descrição: Criação de um espaço onde as crianças poderão tocar, ouvir, cheirar e sentir
as mais variadas sensações, estimulando seus sentidos e aprendizagens através das
vivências.
Impacto social: Promoção da inclusão

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.214,88

075

SANTA MARIA DO HERVAL
52.526,02

R$

076

C.P.M. do Colégio Est. Cônego Afonso Scherer

Associação Cultural Teewald

Nome do Projeto: Humanizando o nosso olhar
Descrição: Oferecimento de aulas de reforço e acompanhamento de um profissional
na área da psicologia, trabalhando aspectos socioemocionais e promovendo ações de
diagnóstico, orientação e intervenção no processo de ensino aprendizagem.
Impacto social: Qualificação da aprendizagem e inclusão.

Nome do Projeto: Teewald em Música
Descrição: Aquisição de alguns instrumentos de sopro para empréstimo aqueles
integrantes com vontade e interesse de aprender música, qualificando e valorizando a
orquestra.
Impacto social: Valorização da cultura musical.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 11.348,70

R$ 11.110,25

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Amizade

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Maurício Cardoso

Nome do Projeto: Interagir com a e na natureza para colher Bem Estar
Descrição: Implantação de uma cisterna subterrânea e uma estufa para cultivo de
verduras, legumes e flores, promovendo aos alunos interação com a natureza, melhora
da expressão corporal, a coordenação e o equilíbrio.
Impacto social: Desenvolvimento sustentável.

Nome do Projeto: Centro de Educação Cooperativista e Ambiental
Descrição: Reforma de uma antiga escolinha para a produção de mudas de árvores
para reflorestamento e hortaliças, promovendo a realização dos projetos e objetos
de aprendizagens.
Impacto social: Desenvolvimento sustentável.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.400,00

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.322,17

A.P.M. da Esc. Mun. de Ed. Inf. Pequeno Mundo
Nome do Projeto: Múltiplas Experiências
Descrição: Introdução de uma sala exclusiva em cada unidade educativa, oferecendo
oficinas de arte e oportunizando espaços variados e brinquedos diversificados
sustentáveis, elementos da natureza e ofertando experiências variadas.
Impacto social: Obtenção de diferentes tipos de conhecimentos.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.344,90
077

SÃO FRANCISCO DE PAULA
32.551,24

R$

078

APAE de São Francisco de Paula
Nome do Projeto: Projeto Renovar
Descrição: Aquisição de materiais, enriquecendo os atendimentos em fonoterapia,
fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional e buscando aperfeiçoar o serviço prestado.
Impacto social: Promoção da autonomia e qualidade de vida.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.381,58

Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas Querência
da Amizade - ECOSSIS
Nome do Projeto: Do global ao local: fortalecimento dos ODS nas escolas rurais de
São Francisco de Paula
Descrição: Ampliação do acervo bibliográfico em escolas integrantes da Rede de
Educação Ambiental, incentivando a elaboração de propostas em prol da conservação, e
visitas guiadas às unidades de conservação.
Impacto social: Conscientização ambiental.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 11.909,35

Associação Instituto Arca Verde
Nome do Projeto: Capacitação em sistemas agroflorestais e agroecológicos com
foco nos produtos da sociobiodiversidade
Descrição: Oferecimento de oficinas imersivas, capacitando diferentes atores no meio
rural, com foco no uso dos produtos da sociobiodiversidade, especialmente nas plantas
aromáticas e medicinais nativas, promovendo uma formação completa.
Impacto social: Desenvolvimento sustentável.

VALOR APROVADO

R$ 9.128,66

ODS

Hospital São Francisco de Paula
Nome do Projeto: Saúde física: um caminho para saúde mental
Descrição: Oferecimento de oficinas de integração e recreação, promovendo a
saúde física, oportunizando o paciente de se movimentar e melhorar suas condições
físicas.
Impacto social: Promoção da saúde física e mental.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.131,65

079

SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO
35.574,96

R$

080

A.P.A. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Sonho Meu

Associação Comunitária Campestre

Nome do Projeto: Espaço de explorações e descobertas
Descrição: Construção de um Deck com materiais desafiadores, estimulando as primeiras
descobertas dos bebês e das crianças bem pequenas, com objetos, texturas, desafios,
luzes, sons e interações.
Impacto social: Construção da identidade e autonomia.

Nome do Projeto: Mais conforto para a nossa sociedade
Descrição: Disponibilização de iluminação adequada da praça infantil e academia ao ar
livre, proporcionando maior conforto e segurança para os visitantes e comunidade.
Impacto social: Segurança, comodidade e conforto para todas as idades.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.000,00
A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Leocádia Becker
Nome do Projeto: 123 Movimente-se
Descrição: Aquisição de um playground, com estímulos seguros para um
desenvolvimento corporal saudável e incentivo à prática de atividades físicas mediante
brincadeiras, jogos cooperativos e lúdicos.
Impacto social: Desenvolvimento de diferentes habilidades.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.694,45

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.469,25
C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. São José
Nome do Projeto: Um Novo Mundo dos Sonhos
Descrição: Reforma da biblioteca da escola, realizando melhorias em sua
infraestrutura, além da aquisição de um maior acervo literário, assegurando a
educação inclusiva e equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de
aprendizagens.
Impacto social: Promoção de oportunidades de aprendizagem.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.349,87

A.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Leopoldo Guilherme Ewerling
Nome do Projeto: Pequenos Empreendedores
Descrição: Aquisição de pequenos cantinhos na área coberta, envolvendo profissões,
com fins de desenvolver diversas atividades pedagógicas, oportunizando o
conhecimento sobre o assunto.
Impacto social: Desenvolvimento de diversas habilidades.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.061,39
081

SÃO LEOPOLDO
144.846,98

R$

082

ALDEF - Associação Leopoldense de Deficientes

Associação de Assistência Social Santo Inácio de Loyola

Nome do Projeto: Projeto Expressão Corporal
Descrição: Oferecimento de oficinas de musicalidade e dança para pessoas com
deficiência, promovendo autoestima, inclusão e desenvolvimento corporal e cognitivo.
Impacto social: Reconhecimento das potencialidades.

Nome do Projeto: Marias da Periferia: sustentabilidade ambiental: uma nova
consciência social
Descrição: Aquisição de ar condicionado e oferecimento de oficinas de costura com
jeans, proporcionando um maior protagonismo das mulheres da comunidade, bem como
oferecendo possibilidade de futuro emprego.
Impacto social: Protagonismo feminino e inclusão social.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 6.018,13

R$ 8.026,15

Associação Antônio Vieira

Associação Educacional Vale dos Sinos

Nome do Projeto: Alimentos sustentáveis na comunidade Santa Marta
Descrição: Implantação de um sistema de irrigação, aumentando o cultivo de alimentos
sustentáveis na comunidade e difundindo o emprego de técnicas para produção de
hortaliças, plantas alimentícias não convencionais e plantas medicinais
Impacto social: Conscientização ambiental.

Nome do Projeto: Rede de Escolas Abelhinha Sapeca
Descrição: Oferecimento de oficinas de Judô para crianças, em diversas escolas.
Impacto social: Desenvolvimento físico e intelectual.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 10.471,75

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.698,60

Associação Artecultura para Paz Isaura Maia

Associação para o Projeto Amor - APRAMOR

Nome do Projeto: Literatura e Poesia como dispositivos de ensino aprendizagem
Descrição: Compra de vale-livros para todos os educandos, instigando a leitura e
superando as dificuldades de aprendizagem.
Impacto social: Ampliação do exercício da leitura e escrita.

Nome do Projeto: Abrindo caminhos para o aprendizado
Descrição: Atendimento psicopedagógico, proporcionando melhores condições de
aprendizagem para os acolhidos, de forma a se tornarem bons cidadãos, com condições de
conquistarem uma profissão no futuro.
Impacto social: Melhores condições de aprendizagem para os acolhidos.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

R$ 8.335,64

ODS

ODS

R$ 6.300,00
083

Centro de Tradições Gaúchas Tio Lautério
Nome do Projeto: A dança como forma de inclusão
Descrição: Contato com a cultura gaúcha, através da dança, para jovens e adultos.
Impacto social: Preservação das tradições.

VALOR APROVADO

ODS

Cooperativa de Trabalho de Serviço Cultural Popular Coopercultura
Nome do Projeto: Orquestra infantojuvenil de Flauta Doce
Descrição: Aquisição de instrumentos e acessórios para a orquestra e desenvolvimento
de oficina de flauta, oferecendo uma possibilidade de estudo, capacitação e
entretenimento artístico.
Impacto social: Potencialização da arte e da cultura.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 5.976,00

R$ 9.767,44

Centro de Tradições Gaúchas Tropeiro das Coxilhas

Cooperativa de Trabalho e Renda UNIVALE

Nome do Projeto: Tropeando a Cultura: Violão e Poesia, Declamação para os
Jovens e Adultos - Quarta Edição
Descrição: Realização de oficinas de violão e declamação, recuperando o aspecto lúdico
pedagógico de jovens e adultos, despertando o gosto pela música e desenvolvimento da
habilidade em tocar instrumentos, além da declamação de poesias.
Impacto social: Preservação das tradições.

Nome do Projeto: Vira Feitoria - 3ª edição
Descrição: Realização de oficinas de educação ambiental e formações para
educadores e funcionários com temas fundamentais para a transformação do
espaço, como referência em sustentabilidade.
Impacto social: Promoção da sustentabilidade.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 6.300,00

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.859,44

Conselho Escolar da Esc. Mun. de Ens. Fund. Professor
Emílio Meyer
Nome do Projeto: Banda e Fanfarra Emílio Meyer
Descrição: Aquisição de instrumentos e uniformes para alunos da banda da escola,
aprimorando o desenvolvimento do aprendizado e qualificando as apresentações
Impacto social: Valorização e incentivo da música.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.011,50
084

Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente
de São Leopoldo

Mitra da Diocese de Novo Hamburgo - Paróquia Santo Inácio

Nome do Projeto: Fortalecendo o Futuro
Descrição: Contratação de profissionais especializados (psicólogos e assistentes sociais),
minimizando a expressiva defasagem escolar, proveniente do contexto social e familiar.
Impacto social: Diminuição da defasagem escolar e qualificação dos processos de
aprendizagem.

Nome do Projeto: Confeitaria e panificação: uma alternativa de geração e renda II
Descrição: Oferecimento de oficinas de aprendizagem em padaria e confeitaria para as
mulheres da comunidade, promovendo a qualificação e o aprimoramento para inserção
deste público no mundo do trabalho.
Impacto social: Melhoria da qualidade de vida, autonomia financeira e protagonismo
pessoal e comunitário.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 9.334,33

R$ 9.960,00
Grupo Missionário SOS Criança
Nome do Projeto: Ginástica Artística Vida e Saúde
Descrição: Contratação de instrutor(a) para oficina de Ginástica Artística, como
instrumento de trabalho individual e coletivo com as crianças e adolescentes,
promovendo a inclusão social, autoestima e prática de atividade física.
Impacto social: Promoção de diversas habilidades e potencialidades.

VALOR APROVADO

Mitra da Diocese de Novo Hamburgo - Paróquia São João Batista

ODS

Nome do Projeto: Espaço ecológico Santa Bárbara
Descrição: Oferecimento de oficinas de esporte e meio ambiente, promovendo práticas de
preservação, além de atividades esportivas na quadra de futebol.
Impacto social: Conscientização ambiental.

R$ 6.090.00
Instituto Lenon Joel Pela Paz
Nome do Projeto: Musicalizando pela Paz
Descrição: Aquisição de um teclado, qualificando o desempenho e apresentação
musical do grupo, além da continuidade das oficinas de música (teclado e violão),
estimulando diversas habilidades.
Impacto social: Estímulo ao aprendizado e à concentração.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.060,00

ODS

R$ 8.400,00
085

Mitra da Diocese de Novo Hamburgo - Paróquia São José Operário
Nome do Projeto: Colorindo a vida por meio da pintura
Descrição: Oficinas de pintura em tecido, beneficiando mulheres em situação de
vulnerabilidade social e vislumbrando o resgate da qualidade de vida.
Impacto social: Desenvolvimento da coordenação motora e fortalecimento da
autoestima.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 9.012,00
Observatório Social do Brasil - São Leopoldo - RS
Nome do Projeto: Educação para a Cidadania
Descrição: Impressão de cartilhas e contratação de profissional, desenvolvendo
atividades relacionadas com a importância social e econômica dos tributos, conceitos de
cidadania, construindo uma sociedade mais justa e igualitária.
Impacto social: Desenvolvimento de uma sociedade consciente.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.400,00
Rotary Club de São Leopoldo
Nome do Projeto: Melhoria didático-pedagógica e disseminação de educação
empreendedora - EMEF Paul Harris
Descrição: Atualização tecnológica da estrutura audiovisual na E.M.E.F. Paul Harris,
com a aquisição de dois projetores, ampliando a inclusão digital, o dinamismo e a
aprendizagem, além da promoção de oficinas para preparação dos alunos para o
mercado de trabalho.
Impacto social: Redução da evasão escolar.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 7.826,00
086

VALE REAL
38.217,68

R$

087

C.P.M. da Esc. Est. de Ens. Méd. Bernardo Petry

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Vale Encantado

Nome do Projeto: É brincando que se aprende
Descrição: Instalação de um playground, oferecendo um espaço de brincadeira e
instigando a autonomia e a cooperação.
Impacto social: Valorização dos momentos lúdicos.

Nome do Projeto: Educação: uma construção feita por muitas mãos
Descrição: Oferecimento de palestras, acelerando o processo de melhoria e
entendimento do funcionamento da família.
Impacto social: Conscientização familiar.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

ODS

ODS

R$ 4.625,00

R$ 2.458,34

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Anjinhos de Ouro

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Vale Encantado

Nome do Projeto: Espaço de convivência e aprendizagem Infantil
Descrição: Aquisição de mobiliário, projetando um espaço que proporcione bem estar e
que seja capaz de auxiliar em questões de aprendizagem e desenvolvimento infantil.
Impacto social: Desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Nome do Projeto: Brincar é coisa séria II
Descrição: Aquisição de playground, promovendo o desenvolvimento da criança e a
interação com os colegas.
Impacto social: Desenvolvimento da aprendizagem e cooperação.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.394,26

VALOR APROVADO

ODS

R$ 8.383,34

C.P.M. da Esc. Mun. de Educ. Inf. Bem Querer

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Felipe Jacob Klein

Nome do Projeto: A Arte de Brincar
Descrição: Aquisição de playground, promovendo o desenvolvimento das crianças,
auxiliando na coordenação motora, na socialização da criança e na percepção do mundo.
Impacto social: Estímulo ao convívio social.

Nome do Projeto: Sala de Aula e as Mídias Digitais
Descrição: Aquisição de duas TV’s Smart 50’, equipando salas, tornando as aulas mais
atrativas e instigando o dinamismo na aprendizagem dos alunos.
Impacto social: Promoção de uma educação de qualidade.

VALOR APROVADO

VALOR APROVADO

R$ 7.920,00

ODS

ODS

R$ 5.438,40
088

C.P.M. da Esc. Mun. de Ens. Fund. Tiradentes
Nome do Projeto: Aprendizagem na Tela
Descrição: Aquisição de dois televisores smart, com acesso à internet, complementando o
trabalho pedagógico do professor e qualificando a educação.
Impacto social: Qualificação da aprendizagem.

VALOR APROVADO

ODS

R$ 4.998,34
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