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INTRODUÇÃO

A Associação Vila da Infância da Igreja Metodista é uma Organização Social da Sociedade Civil
de Assistência Social, sem fins lucrativos, fundada em 1953 que atende 60 (Sessenta) crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vinculo de 6 á 15 anos no âmbito da Proteção Social Básica. O Presente serviço é tipificado de acordo
com a legislação do SUAS, o serviço é organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições
progressivas a seus usuários,a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a
ocorrência de situações de risco social.Tem como foco a constituição do espaço de convivência,
formação para autonomia de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, a partir dos seus interesses e
potencialidades. Dentre estas especificidades a Vila da Infância executa ações a complementar, a
proteção integral, Protagonismo infanto-juvenil, participação cidadã entre outras sendo estas no
Seguimento Criança e adolescente: Expressão Física em parceria com a Secretaria de Municipal de
Esportes (Natação e Handebol), Expressão Artística, Expressão Musical (Coral e violão), Inclusão
Digital, Oficina de Culinária, Oficina de Vivência (Palestras e bate papo), Projeto Geração e Oficina de
Meio Ambiente. No seguimento família: Oficina de Culinária, Oficina de Beleza, Oficina de Artesanato,
Palestras, Reuniões, Rodas de Conversa e Promoção de eventos ao fortalecimento a convivência
familiar e comunitária.

JUSTIFICATIVA

O Projeto Transformando Vidas tem como objetivo ampliar o serviço executados com crianças e
adolescentes na instituição através dos recursos advindos da dedução do imposto de renda direcionado
direta ou indiretamente para OSC, através do Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente
financiando o tal projeto. Ao longo dos últimos anos, a OSC foi agraciada com o recurso que
promoveram a melhoria da qualidade de vida dos usuários e atendimento ao publico a médio e longo
prazo, tais melhorias estarão presente a seguir:

2016
Assegurou a manutenção do equipamento e espaço acolhedor através de reforma (colocação de
forro de PVC) da Cozinha experimental aonde é realizada a oficina de culinária com crianças e
adolescentes e suas respectivas famílias, Sala Pedagógica, Almoxarifado de Alimentos e Corredor.

2017
Assegurou a complementação das ações através da Promoção de eventos como a
confraternização de Natal, pintura e manutenção do equipamento aonde o serviço é executado como
refeitório, Salas e vidros como também a aquisição de aparelho de som para ampliação da execução da
Expressão Musical (Coral), visto que tal equipamento já estava em estado de deteriorização. Aquisição
de equipamentos de informática e violão para promover a ampliação e acesso a ações de seus interesses
como: Aulas de Informática/Inclusão digital e Aulas de Violão/ Expressão Musical.

2019
Assegurou a melhoria das atividades e aquisições de habilidades de crianças e adolescentes
através complementação para recurso financeiro para contratação de Prestador de Serviço para Inclusão
Digital e Expressão Musical (Violão). Este recurso advém de captação de recurso pela OSC de dedução
direta para a mesma no ano de 2017/2018.
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