
PROJETO
ROBÓTICA



O que fazemos

Oficinas de robótica para crianças e adolescentes, inscritas 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do 
Centro Comunitário Cajuru.



Como fazemos

Realização de oficinas, sendo que a cada 4 encontros são 
realizados desafios para aplicar os conceitos aprendidos, 
finalizando com uma Gincana.

As oficinas promovem aprendizagem significativa por meio de 
experiência divertida; Proposta real relacionada com o que a 
criança/adolescente está fazendo e aprendendo; Engajamento, 
envolvimento ativo e foco; Experimentação e testagem de 
hipóteses; Construção social e exploração criativa.



Desenvolver nos alunos habilidades sociais e de trabalho 
cooperativo.

Estimular a criatividade e a capacidade de solução de problemas.

Desenvolver nos alunos habilidades pessoais, como a persistência 
e a resiliência.

Permitir aos adolescentes o contato com a área tecnológica e de 
programação

METODOLOGIA ATIVA
Experiência de aprendizagem tátil e envolvente



Capacidades Técnicas

Design

Mecânica

Automação

Programação

Gestão e Organização

ESTRATÉGIAS DE SOLUÇÃO
Focada no desenvolvimento do EMPREENDEDORISMO



Capacidades Pessoais

Comunicação e Negociação

Trabalho em Equipe

Equilíbrio Emocional

Consistência e Resiliência

CONFLITOS DE IDEIAS
Focado em resultados para o grupo LIDERANÇA



Qual nossos resultados

De março a dezembro foram realizadas 240 oficinas de robótica com a 
participação de 35 alunos.

Realizamos uma rodada de apresentações no Dia das Crianças onde 
os participantes das oficinas de robótica deram uma aula sobre 
montagem e programação de robôs.



Qual nosso impacto

Crianças e adolescentes com habilidades de trabalho de forma 
coletiva e colaborativa desenvolvidas e com mais facilidade para 
encontrar a solução de problemas. Aumento da persistência e 
resiliência dos participantes, originárias do despertar para o mundo e 
da criatividade estimulada.

Futuros jovens estimulados em suas competências e habilidades, 
essenciais para seu futuro pessoal e profissional.



Quais as nossas metas?

Aquisição de mais duas unidades de Lego

Contratação do instrutor de robótica por 20 horas 
semanais

Confecção do uniforme oficial de Robótica

Aquisição de lanches 

Recursos para transporte dos alunos para eventos 
externos



Nossa Contrapartida

Inserção de logomarca em:

Material gráfico;

Anúncios impressos nas apresentações;

Banner do patrocinador nos locais de Execução 
dos projetos;

Newsletters da ECD com a marca do 
patrocinador;

Uniformes com a marca dos patrocinadores;



Nossa Contrapartida

Visitas dos colaboradores  do patrocinador no projeto, como uma 
forma de mostrar o engajamento social da empresa;

Participação com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável): 

Apresentação do projeto na empresa patrocinadora. 



Contrapartida Financeira
Projeto Conviver para fortalecer Custo Fonte de recurso

Recursos Humanos

Alimentação, higiene e limpeza

Serviço de energia elétrica e água

Projeto Robótica

Projeto Sapateando

TOTAL

ECD

Patrocinador

Patrocinador

R$ 102.000,00

R$ 36.000,00

R$ 18.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 236.000,00



Dados legais

Lei de Incentivo: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(FMCA de Curitiba). 

Entidade: Associação Beneficente Encontro com Deus

Projeto: Centro Comunitário Cajuru – Conviver para fortalecer

Valor aprovado: R$ 222.230,00

O valor do patrocínio pode ser integral ou parcial;

Para fazer a doação basta entrar no site 
www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br, escolher fazer a doação 
para Entidades, selecionando Associação Beneficente Encontro com 
Deus e posteriormente o projeto Centro Comunitário Cajuru. 



Imagens do Projeto



Para maiores informações:

Contato: Charles Renner – Mobilizador de Recursos

Telefone: 41 9 8402-0502 ou 3267-6818

Facebook: /EncontrocomdeusECD


