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BANCO DE PROJETOS / 2019 

 

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO À MENINA – APAM 

1 - Projeto “Esporte, dança e recreação” 

Objetivo: Oportunizar as crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Instituição a participarem de 

atividades físicas como a dança, o esporte e recreativas, que irão contribuir no seu 

desenvolvimento biopsicossocial 

R$ 31.528,50 

 

2 -Projeto “Aprimorar os equipamentos do SCFV da Instituição” 

 Objetivo: Adequar com novos equipamentos as instalações do SCFV 

 R$ 93.714,39 

 

 

NÚCLEO PROMOCIONAL PEQUENO ANJO 

 1 - Projeto “Atenção especial na saúde dos Pequenos Anjos/ Cuidando do 

nosso espaço” 

 Objetivo: Propiciar aos acolhidos, uma atenção especial a sua saúde, tendo um 

profissional específico e qualificado para cuidar de tais ações: 

 R$ 99.484,00 

 

 2 – Projeto “Carregando oportunidades/Expressando a realidade” 

 Objetivo: Adquirir veículo com carroceria, a fim de realizar transporte para facilitar 

as atividades diárias da instituição. 

- Promover o desenvolvimento emocional saudável aos infantes acolhidos, pelo 

meio da contratação de uma empresa especializada em arte terapia; 

 R$ 98.620,00 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cmdca
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PROGRAMA SOCIAL TRANFORMANDO GERAÇÕES 

 1 – Projeto “Ser, pensar e agir” 

 Objetivo: Oportunizar a convivência social, familiar e comunitária, através da 

integração de áreas de atuação multidisciplinar, a crianças e adolescentes atendidos no 

SCFV do Transformando Gerações, contribuindo assim, para sua proteção, promoção e 

inclusão social, proporcionando novas oportunidades e perspectiva de vida, através de 

vivencia de novos conhecimentos e atividades, princípios e valores, tornando-os agentes 

de transformação social, familiar e comunitária.  

 R$ 66.817,56   

 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DO DEFICIENTE VISUAL – APADEVI 

 1 – Projeto “Mobilidade Social” 

 Objetivo: Promover o potencial social e cognitivo de crianças e adolescentes om 

deficiência visual, com conteúdo específico;    

- Proporcionar a população alvo atualização nas formas de comunicação digital e 

interação obtida através das atividades proposta; 

 R$ 75.482,00 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA – DIOCESE DE PONTA GROSSA  

 1 – Projeto “Elo”  

 Objetivo: Propiciar a oferta do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos 

para famílias com crianças de 0-6 anos que residem no território do CRAS 31 de Março; 

-  Promover capacitações técnicas sobre as políticas públicas e as redes de proteção e 

de atendimento à criança e ao adolescente para líderes voluntárias da Pastoral da 

Criança. 

 R$ 59.805,80 

  

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cmdca
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ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSITÊNCIA A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

– APACD 

 1 – Projeto “Readequação e Ampliação do Laboratório de Informática com 

ênfase em comunicação alternativa” 

 Objetivos: Promover a participação das crianças e adolescentes com múltipla 

deficiência nas aulas de tecnologia assistiva, com o intuito de estimular a habilidade para 

o seu aprendizado e fortalecer a integração com a família e a sociedade; 

      -  Contribuir para autonomia e protagonismo das crianças e adolescentes com 

múltipla deficiência; 

-  Aprimorar a capacidade de comunicação da pessoa sem fala ou sem escrita 

funcional; 

-  Ampliar a comunicação dos alunos, como também, a mobilidade, controle de seu 

ambiente e como consequência melhora a qualidade de vida. 

R$ 99.956,00 

 

2 – Projeto “Acolher e Integrar, um olhar para além do diagnóstico” 

Objetivos: Desenvolver atividades que busquem a estimulação precoce de crianças com 

deficiência neuropsicomotora e múltiplas com idades entre 0 e 6 anos aprimorando o bem-

estar, qualidade de vida, bem como preconizar a idade chamada “de ouro” a qual visa 

estimular a plasticidade neuronal, bem como prevenir comprometimentos que podem se 

instaurar devido à perda de tal período. 

 - Promover a melhoria no atendimento realizado a tal público através da aquisição 

de mobília adaptada que auxilia na execução de oficinas favorecendo um bom 

posicionamento o qual influencia em fatores como organização corporal, desenvolvimento 

da atenção e outras áreas cerebrais vista dificuldade motora apresentada por tal público. 

 - Promover benefícios através da dança as crianças com deficiência e suas famílias 

sendo utilizada como recurso artístico e terapêutico auxiliando ao bem-estar físico e 

mental dos envolvidos, facilitando a conscientização corpora, contribuindo a interação e 

inserção social, consequentemente reforçamento e/ou estreitamento do vínculo entre o 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cmdca
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cuidador e a criança, para tanto faz-se necessário a aquisição de materiais de apoio e 

contratação de profissional para execução desta; 

 - Promover através da música estimulação verbal e não verbal, a imaginação, 

criatividade, reconhecimento do seu eu e das partes do corpo, assim como a expressão 

corporal, vocal e sonora, sendo feito através de instrumentos musicais e do canto. Desta 

forma, vocal e sonora, sendo feito através de instrumentos musicais e do canto. Desta 

forma, busca-se promover aprimoramento nos relacionamentos intrapessoal e 

interpessoal, bem como o fortalecimento e/ou estreitamento do vínculo, através de 

vivências grupais propiciando melhoria da autoestima e qualidade de vida. 

 R$ 54.736,70  

 

 

INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS / ALDEIA ESPÍRITA DA CRIANÇA 

DR. DAVID FEDERMANN 

         1 - Projeto “Musicalização como interação dos usuários do SCFV” 

 Objetivos: O presente projeto tem por objetivo principal angariar recursos 

financeiros visando a contratação de um (a) educador (a) de música e instrumentos 

musicais, desenvolvendo sons alternativos que favorecem a expressão viva, criativa e 

prazerosa no fazer música coletivamente ou individual, aprimorando o senso crítico e 

contribuindo para a construção de uma política de valorização da arte do ser humano. 

R$ 87.700,00 

 2 – Projeto “Esporte como Ferramenta de Promoção da Paz” 

 Objetivos: Contratação de um profissional de educação física, materiais esportivos, 

recreativos, bem como aquisição de uma rede de proteção e revitalização da pintura da 

quadra recentemente reformada e coberta, necessários as práticas de exercícios e 

atividades de lazer, planejadas, direcionadas e orientadas, respeitando as particularidades 

e o nível de maturação psicológica e física de cada criança,  

RS 37.000,00 

  

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cmdca
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INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS / ESPERANÇA CIDADE DOS 

MENINOS    

          1– Projeto “Conscientização na Educação Ambiental e Social” 

 Objetivos: Contratação de um profissional na área da educação ambiental e 

aquisição de materiais e uniformes (jalecos, camisetas, calças, botas, meias, bonés, 

repelentes, protetor solar e etc.). Necessários as práticas das aulas de educação 

ambiental.  

R$ 37.493,24 

 2– Projeto “O mundo digital e virtual” 

 Objetivos: O presente projeto tem por objetivo principal angariar recursos 

financeiros para a contratação de um profissional na área da informática e a aquisição de 

materiais para ministrar oficina de inclusão digital aos 70 usuários que frequentam o SCFV 

da Instituição. 

R$ 47.527,32 

 

INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS / ESCOLA DE GUARDAS MIRINS 

TENENTE ANTONIO JOÃO 

 

 1 – Projeto “O som da Vida” 

 Objetivos: O objetivo principal do projeto é criar espaços para as crianças e 

adolescentes trabalharem a expressão e a comunicação no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos através da música. 

 R$ 33.894,00 

 2 – Projeto “Aprendendo com a natureza” 

 Objetivos: Contratação de um profissional na área da educação ambiental e 

aquisição de materiais e uniformes (jalecos, camisetas, calças, botas, meias, bonés, 

repelentes, protetor solar e etc.). Necessários as práticas das aulas de educação 

ambiental, com ênfase em jardinagem, plantas ornamentais e medicinais. 

 R$ 33.437,21 

 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cmdca
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PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO/COMUNIDADE TERAPEUTICA 

ROSA MÍSTICA 

 1     – Projeto “Circo e Karatê: um Projeto para a vida” 

 Objetivos: Proporcionar o conhecimento e a vivência prática de algumas 

modalidades circense através de oficinas pedagógicas de circo trabalhando a 

coordenação motora, motivação, autoestima, concentração, equilíbrio e consciência 

corporal. 

- Desenvolver atividades para o aprendizado na iniciação do Karatê de forma 

recreativa e técnica, promovendo concentração, equilíbrio psíquico-motor, a 

sociabilidade, integração e cidadania. 

       - Promover a prevenção do uso indevido de drogas, com adolescentes usuárias de 

dragas, visando o seu desenvolvimento integral bem como o fortalecimento dos 

vínculos familiares. 

R$ 69.683,80  

 

ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV – 

REVIVER 

1 – Projeto “Oficinas Direcionadas” 

 Objetivos: Possibilitar aos participantes das crianças, adolescentes e seus 

responsáveis em atividades socioeducativa, por meio de ações recreativas, com vistas a 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

-  Proporcionar a prática do MMA (MIX MATIAL ARTS), como forma de desenvolver o 

condicionamento físico contribuindo para a qualidade de vida de crianças e 

adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos; 

-  Possibilitar através da execução das ações e sequencias combinadas do MMA o 

desenvolvimento das capacidades físicas, habilidades motoras e exteriorização de 

sentimentos. 

-  Proporcionar, as crianças e adolescentes, através das oficinas de informática, o 

acesso a inclusão digital. 

R$ 100.000,00 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cmdca
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO KARATÊ – APAKARATÊ 

1 – Projeto “Lutando por um Mundo Melhor” 

 Objetivos: Oferecer a cerca de 60 crianças e adolescentes de baixa renda do 

Município de Ponta Grossa, de 14 a 18 anos, a oportunidade de praticar Karatê. Através 

do Esporte espera-se os benefícios semeados ao indivíduo e a sociedade pela prática das 

artes marciais pelo método pedagógico e cientifico de luta e auto controle, tido como ramo 

da ciência do autoconhecimento e interações das relações humanas em busca da 

formação do ser humano integral, proporciona a praticante tanto a perfeição da saúde 

física e psicomotora, como também ilumina seus valores morais. 

R$ 93.902,00  

 

AOSSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO À COMUNIDADE 

SURDA - ACAp GENY RIBAS 

 1 – Projeto “Criação de Materiais Visuais Bilíngues para Crianças e 

Adolescentes Surdas” 

    Objetivos: Criar materiais visuais bilíngues (Libras e Língua Portuguesa) para 

crianças e adolescentes surdas como meio central na acessibilidade ao conhecimento e 

de produção cultural da comunidade surda. 

R$ 83.473,23 

2 – Projeto “Orientação Profissional para Adolescentes Surdos” 

Objetivos: Possibilitar a preparação dos adolescentes surdos para futuro 

encaminhamento ao mercado de trabalho, visando a garantia de direitos da 

pessoa com deficiência. 

R$ 63.437,34 

 

ESCOLA PROFISSIONAL PIMARTINA INSTITUTO JOÃO XXIII 

1 – Projeto “Viver Integral” 

 Objetivos: Garantir atendimento integral às crianças e adolescentes em suas 

necessidades básicas de dignidade em ambiente favorável, com estrutura adequada, na 

efetivação do aprimoramento dos Serviços prestados. 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cmdca
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-  Proporcionar ambiente saudável e espaço adequado no que diz respeito às 

condições materiais, favoráveis ao pleno desenvolvimento das crianças e 

adolescentes, condições extensivas às famílias, no que tange ao respeito à 

individualidade, à privacidade, constitucionalmente assegurados na efetivação de 

seus direitos. 

R$ 86.506,25 

 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS AUTISTAS – APROAUT 

1 – Projeto “Veículo Aproaut” 

 Objetivos: Realizar serviços administrativos fundamentais à manutenção dos 

programas de atendimento especializado, com o uso do veículo para contato com a rede 

de equipamentos públicos e privados de atenção aos usuários com autismo na 

APROAUT. 

 -  Participar em eventos que divulgam a instituição e informam a comunidade sobre as 

questões de cidadania dos autistas. 

  -  Proporcionar melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes com TGD 

(Transtornos Globais do Desenvolvimento), TEA (Transtorno do Espectro Autista) para 

o desenvolvimento e manutenção de autonomias, nas atividades da vida diária e da 

vida prática, além de orientação e apoio às famílias, para continuidade das ações no 

lar, através do atendimento clínico e social com terapeuta Ocupacional.       -   

 -  Realizar visitas domiciliares de acompanhamento familiar. 

R$ 40.440,00 

 

ORGANIZAÇÃO DOUTORES PALHAÇOS SOS ALEGRIA 

1 – Projeto “Aquisição de equipamento de Informática” 

 Objetivos: Adquirir materiais de informática para oportunizar conhecimentos básicos 

nesta área, além de equipar a sede da “Ong” a qual são realizadas e organizadas todas 

as atividades que serão desenvolvidas pelos voluntários nos hospitais. 

R$ 21.194,00 

 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cmdca
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ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS / CASA DO MENOR IRMÃOS 

CAVANIS  

1 – Projeto “Aquisição de Veículo Automotor”  

 Objetivo: Aquisição de Veículo Automotor. 

R$ 70.000,00  

             2 – Projeto “CEAPG” Campeonato das Entidades Assistenciais de Ponta 

Grossa-PR 

              Objetivo:  Motivar e envolver os usuários, incentivando-os à pratica do esporte, já 

que sua prática proporciona a construção do reconhecimento de si próprio como sujeito de 

direitos e contribuição no desenvolvimento integral do usuário como ser social e 

participante, estimulando sua criatividade por meio dos jogos. 

R$ 26.805,00 

 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cmdca

