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1 - OBJETIVOS 
 
- Proporcionar o conhecimento e a valorização da cultura afro brasileira. 

- Trazer às crianças e adolescentes inseridos no SCFV a cultura afro brasileira. 

- Desperta a consciência crítica, o autoconhecimento e o respeito pela cultura e 

pela história dos negros no Brasil.  

- Trazer às crianças e adolescentes sobre o valor da gentileza, sua importância 

e quais atitudes refletem esse valor. 

- Estimular o contato e preservar o vínculo das crianças e adolescentes com o 

SCFV. 

- Prestar atendimento aos usuários do Projeto Esperança por meio remoto. 

- Proporcionar momentos de aprendizagem lúdica aos socioeducandos.  

- Preservar o vínculo das famílias com o Serviço. 

 

2 – AÇÕES/ATIVIDADES 

 

- Contato telefônico e divulgação por meio da página do Facebook e do grupo 

de Watsapp com os adolescentes com idade de 15 anos para a oferta do curso 

disponibilizado pelo SENAC.  

- Convite e incentivo à busca e pesquisa sobre o tema Dia da Consciência 

Negra, sobre a cultura negra, suas raízes e história.  



- Contação da história “Menina Bonita do Laço de Fita”. 

- Publicação de vídeo sobre o tema Gentileza em atenção ao dia internacional 

da Gentileza. 

- Contação da história “Que Cor é Minha Cor?”. 

- Vídeo/conversa para os adolescentes sobre a Consciência Negra, a cultura 

afro, a desigualdade, o racismo e a necessidade de superação das 

desigualdades históricas. 

- Música “Respeite a minha pele”. 

- Impressão de atividades e balinhas para serem distribuídos no Projeto. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

-Curso oferecido pelo SENAC divulgado em redes sociais e também oferecido 

de forma direta por meio de contato telefônico aos adolescentes com idade de 

15 anos. 

- No início do mês de novembro foi feita uma divulgação para que os 

adolescentes realizassem uma pesquisa sobre o tema “Consciência Negra”, 

que seria trabalhado durante o mês.  

- Os temas foram trabalhados pela pedagoga do SCFV por meio da página do 

Projeto Esperança no Facebook e divulgação no grupo de Watsapp e Youtube. 

- Elaboração/edição de vídeos pela pedagoga social do Serviço e publicação 

na página do Facebook e grupo do Watsapp e Youtube.  

- Os temas a serem abordados são selecionados semanalmente.  

- Todas as atividades são de caráter lúdico pedagógico e de orientação social 

elaboradas de acordo com cada faixa etária dos grupos do serviço. As 

atividades são pesquisadas, planejadas, elaboradas e publicadas 

semanalmente. 

- As atividades bem como o atendimento às famílias acontecem por meio da 

página do Projeto Esperança no Facebook, pelo grupo de Watsapp, canal do 

Youtube, contato telefônico e atividades impressas para retirada no local. É 

realizado prévio contato telefônico às famílias esclarecendo sobre as atividades 

e os meios de acesso bem como o retorno da realização das atividades pelos 

usuários da forma como for melhor para estes, seja por mensagem, foto, 

comentário, ligação ou comparecer ao local do Projeto.  



 

4- RECURSOS 

 

- Redes sociais, canal do Youtube, grupo de Watsapp, computador, celular, 

sites diversos para busca de conteúdos e atividades, programas para edição de 

áudio e vídeo, prédio do Projeto Esperança.  

 

5- RESULTADOS 

 

Espera-se que os resultados alcançados tenham sido a realização de 

atividades em família, o aprender sobre os valores de gentileza, respeito e 

diversidade cultural. Almeja-se como resultado destas atividades o despertar 

da consciência crítica dos inscritos no Projeto e suas famílias no que tange aos 

direitos de igualdade racial e os desafios desta conquista. Além de momentos 

de reflexão da criança negra sobre sua cor e seu valor por meio de histórias 

infantis. 

Foi possível observar um maior envolvimento das famílias por meio da página 

do Facebook e do grupo de Watsapp por trocas de mensagens, porém, apesar 

dos diversos meios oferecidos, não são todos os usuários matriculados no 

SCFV que acompanham as atividades. 

 Os resultados devem ser considerados por meio de interação, mesmo que 

remota, entre a pedagoga social do Projeto e os socioeducandos e fazer com 

que eles tenham momentos de aprendizagem, orientação social e ludicidade, e 

a preservação do vínculo com o Serviço. 

Estima-se a contribuição para o fortalecimento e melhora dos vínculos 

familiares neste momento de isolamento social. 

Estima-se a preservação do vínculo dos usuários com o Projeto Esperança e 

que estes tenham momentos de aprendizagem lúdica e significativa  

 

RESPONSÁVEL 

 

Pedagoga Social – Jaqueline Roberta de Souza 

Chefe de Divisão – Cássia Nardoni Gonçalez  


