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TÉCNICO RESPONSÁVEL

▪ Elaboração:

 Mary Lucy Paz do Nascimento
(Assessora de Projetos / Assistente Social)

▪ Coordenação e Rep. Legal:

 Cátia Regina Dantas de Brito
(Presidente)



CARACTERÍSTICA: ATENDIMENTO

Serviço de Proteção Social      
a Adolescente

em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa

de Liberdade Assistida (LA) 
e/ou de Prestação 

de Serviços à Comunidade 
(PSC)



BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Vulnerabilidade temporária 
para enfrentamento de

situações de riscos, perdas e 
danos à integridade da

pessoa e/ou de sua família. 

 (nos termos da Lei nº 8.742/1993, 
alterada pela Lei nº 12.435/2011) 

Calamidade Pública para     
o atendimento das vítimas 

de modo a garantir 
sobrevivência e 

reconstrução                            
da autonomia destas.



FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

●      Promover a defesa do interesse            
público, por meio do combate a        
violência contra as mulheres, crianças, 
adolescentes, idosos e portadores de 
necessidades especiais, buscando    
preservar bens e direitos individuais, 
coletivos, difusos, bem como os           
direitos da personalidade, humanos               
e fundamentais.



OBJETIVOS

 A ONG Atos & Atitudes visa promover a realização de obras de 
revitalização, reformas e/ou adequações em unidades residenciais de 
famílias em situação de fragilidade habitacional, com o propósito de 

contribuir na conquista da dignidade física de suas moradias. Além de 
ofertar, em sua Sede, a jovens em situação de vulnerabilidade social, 

eventos de lazer, cultura, aulas de reforço escolar e ensinamentos éticos e 
morais, com o propósito de contribuir na formação de cidadãos 

conscientes. E ainda, atua para viabilizar acesso e conhecimento sobre 
garantias legais de direitos a mulheres, crianças e adolescentes através de 
palestras e orientações no momento de Ações Sociais ou por demanda, a 

fim de produzir inclusão, dignidade, socialização e garantia de direitos 
através do conhecimento.



ORIGEM DOS RECURSOS

●   A Associação Atos & Atitudes  
é uma Organização Não 
Governamental sem fins 
lucrativos mantida por doações 
voluntárias e ações 
beneficentes como campanhas 
e bazares, atuando na área da 
assistência social e educação 
por meio de diversos projetos.



INFRAESTRUTURA

Sede Administrativa

1º ANDAR:                                                 
Garagem onde funciona o bazar, sala para 

palestras e oficinas, cozinha,                              
3 espaços para guarda de doações,                 

4 banheiros, lavanderia/área de serviço. 

2º ANDAR:                                                               
3 Quartos para guarda de materiais de 

construção, 2 banheiros, 1 varanda 



Núcleo De Olho na Semente             
(Em frente à Sede)

     1 garagem, 1 sala principal,              
2 salas de atividades, 1 banheiro,        

1 lavanderia/área de serviço.               

INFRAESTRUTURA

1 Espaço Multiuso                             
no Terraço                                       

com 1 banheiro.



1 Caminhão

Veículo doado pelo             
TJRJ para coleta de            
doações e materiais                    

de construção

INFRAESTRUTURA



 SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS OU 
BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS 

Público-alvo: crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas 
com deficiência, de ambos os sexos. 

Capacidade de atendimento: 100 crianças e adolescentes no 
Núcleo De olho na Semente e indeterminado nos demais 

públicos atendidos (mediante demanda).

Recursos financeiros utilizados: Doações financeiras advindas 
de pessoas físicas e Venda de produtos no Bazar. 



EQUIPE PROFISSIONAL

O público é 
atendido 

gratuitamente. 
Temos o apoio 

de profissionais 
de diversas 

áreas técnicas, 
todos 

voluntários. 
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PROJETO CONVERSAS DE MULHER

O Projeto Conversas de Mulher 
possui a proposta de dar 

continuidade ao livro Conversas 
de Mulher da escritora Cátia 

Regina Dantas (atual Presidente 
da ONG), e promove um espaço 
de conversas, reflexões, escuta e 

acolhimento, onde são 
abordados assuntos pertinentes 

ao universo feminino.



ENCONTROS CONVERSAS DE MULHER





PROJETO GENOLAR

Este projeto promove a 
realização de obras de 
revitalização, reformas 

em unidades residenciais 
de famílias em situação 

de fragilidade 
habitacional.

Este projeto promove a 
realização de obras de 
revitalização, reformas 

em unidades residenciais 
de famílias em situação 

de fragilidade 
habitacional.



FAMÍLIA VERAS



FAMÍLIA RAMOS

“ A indiferença 
diz que não tem 
jeito, mas o amor
sempre encontra
um meio. ”



PROJETO DE OLHO NA SEMENTE

Viabilizar, através de ações 
como reforço escolar, 

musicalização e atividades 
físicas, dança e esportes, 

desenvolvimento psicossocial 
para crianças e para 

adolescentes, ensinando 
valores éticos e morais. 

- Total de crianças: 30

- Média de crianças em cada 
atividade: 10 a 12 crianças

Viabilizar, através de ações 
como reforço escolar, 

musicalização e atividades 
físicas, dança e esportes, 

desenvolvimento psicossocial 
para crianças e para 

adolescentes, ensinando 
valores éticos e morais. 

- Total de crianças: 30

- Média de crianças em cada 
atividade: 10 a 12 crianças



ATIVIDADE CONTEÚDO DIAS HORÁRIO EQUIPE TÉCNICA

Alfabetização Apoio em alfabetização
para crianças de 4 a 7 anos.

Terças 10h às 11h

Pedagoga Aurivânia
Amorim e Graduanda em

Pedagogia e Teóloga
Claudiane Veras

Flauta Doce
Técnicas e ensaios práticos

com o instrumento. Terças 16h às 17h
Professora Jéssica Bruna
e Auxiliar Fernanda Silva

Apoio 
Escolar

Leitura, Interpretação de
Texto e Matemática. Terças 17h às 19h

Professora Lucinéia
Andrade e Professora

Suzana Queiroz

Teatro 
Pedagógico

Técnicas educativas para um 
melhor desenvolvimento e 
conhecimento da criança e
adolescente, e utilização de

jogos interativos.

Terças 18h às 19h
19h às 20h

Professora Jéssica Bruna
e Auxiliar Fernanda Silva



ATIVIDADE CONTEÚDO DIAS HORÁRIO EQUIPE TÉCNICA

História
Literária

Contos de tradição oral de
diferentes culturas e

destacando os benefícios 
da leitura dentro do nosso 

cotidiano.

Quintas 17h às 18h

Graduada em 
História, Artesã e 

Contadora de
histórias Luciliane 

da Conceição Tomé

História
Cantada

Histórias bíblicas e lúdicas 
com uso de cânticos e 
jogos interativos para 

melhor interação com as 
crianças.

Sextas
17h às 18h

18:20h às 19:20h

Graduanda em 
Pedagogia e 

Teóloga Claudiane 
Veras e Professora 
e Musicista Eliane 

Mendes

Atendimento
Social

Orientação sobre direitos,
benefícios e ações

humanitárias.

Terças
quinzenais

17h às 19h Assistente Social
Marta Genesio



ATIVIDADE CONTEÚDO DIAS HORÁRIO EQUIPE TÉCNICA

Acompanhamento
Psicopedagógico

Acompanhamento
psicopedagógico

com mães e crianças.

Quintas
quinzenais

17h às 19h Psicopedagoga 
Marília Fonseca

Atendimento
Psicológico

Atenção e orientação
psicológica para mães e 

crianças.
Terças

7h30 às 9h30
e

20h às 22h

Psicóloga Adriana
Ribeiro

Limpeza Limpeza das salas
de atividades Sextas 10h às 15h Mães voluntárias:

Sônia e Germana

Lanche Lanche para as crianças do 
projeto

Terças
Quintas
Sextas

17h e 19h
19h
18h

Mães voluntárias:
Sônia e Maria

Eduarda



PROJETO DE OLHO NA SEMENTE

Festa de Dia das Crianças História Literária



PROJETO DE OLHO NA SEMENTE

Lanche Teatro Pedagógico



PROJETO DE OLHO NA SEMENTE

História Cantada Alfabetização



 PROJETO EMPREENDENDO COM ATOS & ATITUDES

Workshop PanettoneWorkshop Brownie



AÇÕES SOCIAIS



AÇÕES SOCIAIS



PROJETO SOBEJAR

Projeto anual de 
arrecadação de alimentos, 

produtos de limpeza e 
material de higiene pessoal 
para distribuição de cestas 

de Natal para famílias 
carentes. Em Dezembro de 

2021, foram:

 ✓ 150 cestas duplas de 
natal doadas 

✓ 750 pessoas alcançadas

Projeto anual de 
arrecadação de alimentos, 

produtos de limpeza e 
material de higiene pessoal 
para distribuição de cestas 

de Natal para famílias 
carentes. Em Dezembro de 

2021, foram:

 ✓ 150 cestas duplas de 
natal doadas 

✓ 750 pessoas alcançadas



PROJETO SOBEJAR



“ A indiferença diz que
não tem jeito, mas o

amor sempre
 encontra um meio. ”
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