
    Projeto Espaço Amigo 

 

 

 

Mantido pela entidade Legionários na Defesa do Menor de Capão Bonito 

que foi fundada em 12/06/1958 com objetivo de prestar auxilio as famílias carentes 

e vulneráveis do município e buscar efetividade na garantia de seus direitos.  

O Projeto Espaço Amigo presta atendimento a crianças provindas de famílias 

inseridas em um contexto de vulnerabilidade social, pautando-se no desenvolvimento 

de suas potencialidades e habilidades, aliado ao esforço de inclusão familiar realizado 

para pleno alcance dos objetivos propostos. Buscando assim, auxiliar na prevenção 

dos riscos e no fortalecimento da função protetiva das famílias.  

Salientamos que o público atendido provém dos Programas Sociais, bem como 

de famílias, cujos quais, não se enquadram no perfil de algum destes Programas, haja 

vista aquisição de renda através de exercício de função laboral, mas que, diante do 

cenário econômico do país não possuem recursos suficientes para dispor de gastos 

com terceiros e/ou instituições particulares de atendimento para os filhos em contra-

turno escolar. Vale ressaltar também que parte destes trabalhadores estão inseridos 

em empregos informais e/ou sazonais.  

Esforços não são medidos para conscientizar as famílias inseridas de seu 

protagonismo, para que as mesmas percebam o Projeto como uma parte da mola 



propulsora que, aliado aos esforços familiares auxilie o desenvolvimento de cidadãos 

plenos. 

Diante do exposto, destacamos sua real relevância no sentido de, não apenas 

estar desenvolvendo as potencialidades deste público, bem como prevenindo à 

negligência forçada de provedores dos lares que precisam atender as necessidades 

socioeconômicas de suas famílias sem prejuízo dos filhos e, consequentemente da 

sociedade. 

O Projeto tem como objetivo assegurar espaço de referência para o convívio 

grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo, priorizando as famílias em que os genitores necessitem 

exercer atividade laborativa e os filhos estão mais sucetíveis aos riscos sociais. 

Ele possibilita a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das 

crianças, bem como estimula o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 

talentos, propicia sua formação cidadã, com vistas ao desenvolvimento de novas 

sociabilidades; 

 Fortalece os vínculos familiares e comunitários através de experiências, 

vivências lúdicas e atendimentos progressivos, acompanhados por equipe 

multidisciplinar qualificada; 

Garante o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer às crianças em situação de 

vulnerabilidade e risco social, proporciona às crianças atendidas, nas oficinas 

artísticas/culturais que estimulem o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e 

talentos, contribuindo no processo de socialização e formação cidadã, promove 

orientação familiar através de palestras e reuniões auxiliando no estreitamento de 

vínculos. 

O Projeto tem capacidade para atender 100 crianças na faixa etária de 06 à 12 

anos de idade, as atividades são desenvolvidas de Segunda à Sexta feira, no horário 

compreendido entre 07h30m às 16h30m, dividido em dois turnos de 04 horas cada, 

com vistas a atender o contra turno escolar. 

As crianças serão distribuídas por faixa etária em grupos com 17 crianças, 

sendo 3 no período matutino e 3 no período vespertino. Cada grupo contará com 01 

monitor responsável.  

E oferece as seguintes oficinas: 

 

 

 



Oficina de Dança 

As aulas são realizadas duas vezes por semana, na própria entidade. A dança 

na rotina dos alunos é muito mais do que puro divertimento. A execução de passos 

coreografados, repetidos dentro de um método e com orientação profissional, 

proporciona diversos benefícios para a saúde física e mental. Para as crianças então, a 

dança pode ativar e desenvolver capacidades positivas que lhe acompanharão pelo 

resto da vida. 

A dança trabalha a musculatura, fortalecendo-a, estimula a coordenação motora, 

flexibilidade, postura, desperta maior consciência corporal, noções de espaço, além de 

melhorar a integração social. Musicalidade, ritmo e criatividade também estão entre os 

ganhos.  É uma atividade que exige  concentração, pois as crianças aprendem a ter 

respeito a algumas regras da dança, assim como em qualquer outro esporte; 

desenvolvem a autoconfiança, porque, de certa forma, desafia um pouco o corpo; 

sociabiliza o contato com outras crianças e estimula a ter gosto pela boa música. 

Além de tudo isso, durante as aulas de dança, as crianças são estimuladas a 

obedecer aos horários das aulas, zelarem pelo uniforme e os acessórios, seguir à risca 

a coreografia e os ensinamentos e ter senso de pontualidade. 

No início do aprendizado de dança exploram-se os movimentos naturais de cada 

criança, seu ritmo próprio, sua expressão. As aulas têm um caráter mais lúdico e 

descontraído. A técnica vai sendo introduzida gradativamente, porém respeitando as 

condições físicas e psíquicas de cada idade, as necessidades globais e as aspirações 

de cada um.  

 



Oficina de Música 

Oferece aos alunos do Projeto, duas vezes por semana, aulas de teoria musical, 

aula prática instrumental: flauta doce, flauta tenor, flauta transversal, violão, percussão 

e canto. 

Leva aos alunos um ensino voltado especificamente à prática musical, a partir de 

atividades lúdicas e interessantes, promovendo a apropriação de elementos sonoros 

que dêem suporte à introdução de um instrumento musical (neste caso a flauta soprano 

doce, violão e flauta transversal) e sua execução, partindo do canto, passando-se o 

mais rapidamente possível a esta compreensão instrumental da música, de modo que 

a criança aprenda a dissociar o puramente musical – ritmo, compasso, melodia – de 

todo o resto, através do aspecto imitativo da música e similares, buscando chegar a 

uma consciência musical, trabalhando paralelamente o conhecimento de notas 

musicais, pautas, repertório, exercícios de respiração e pesquisas sobre diversos 

instrumentos, compositores e obras musicais propiciando uma vivência de sons e 

observações auditivas.  

Proporciona aos alunos desenvoltura através de apresentações musicais nos 

eventos públicos realizados no município e nas comemorações de datas festivas dentro 

da própria entidade. 

 

 

 



 

Oficina de Esportes 

Oficina realizada uma vez por semana, oferece jogos de queimada, Voleibol, 

Futsal, Handebol, Futebol com cabo de vassoura, para promover Lazer, incentivar o 

respeito mútuo, desenvolver habilidades, propiciar através do esporte a formação 

cidadã das crianças participantes; 

 

 

Oficina de Pintura 

Acontecem uma vez por semana e utiliza a pintura em tecidos como instrumento 

para desenvolver habilidades, potencialidades e talentos. 

 



Oficina de Digitação 

Realizada duas vezes por semana, para ampliação do universo informacional e 

desenvolvimento de potencialidades, as aulas acontecem duas vezes por semana e 

através desta oficina as crianças aprendem a digitação pela forma correta e são 

estimuladas ao desenvolvimento de potenciais úteis e necessários na atualidade. 

 

Oficina de Inglês 

Realizada duas vezes por semana, ministrada por Professor Voluntário. 

Objetiva-se através desta oficina, possibilitar ampliação do universo informacional, bem 

como desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo; 

 



Oficina de Xadrez 

Realizada uma vez por semana, o xadrez desenvolve raciocínios e cria relações 

sociais saudáveis, faz com que o aprendizado da criança englobe criatividade, 

autoestima e respeito ao outro, Ensina a saber perder, Desenvolve raciocínio e 

concentração, Trabalha a paciência, Provoca a imaginação, Cria maturidade na tomada 

de decisões e Ajuda a assimilar outras disciplinas pois todo o raciocínio desenvolvido 

em torno do xadrez ajuda a criança a encarar com mais facilidade matérias do currículo 

escolar.  

 

 

Oficina de Trabalhos Manuais 

As atividades manuais, possuem imenso valor para o desenvolvimento sadio da 

criança, pois ela participa da própria criação, de cada etapa do processo: começo, meio 

e fim. 

Nas atividades manuais a criança visualiza o produto terminado e isso fortalece 

a vontade, a coordenação psicomotora, além de organizar emoções, ficando assim 

mais centrada. 

O gesto de costurar, bordar, tecer, de fazer um trabalho manual nos chama a 

atenção, pois ele sempre reúne as nossas mãos diante do coração (o órgão do afeto), 

para que então as agulhas e linhas gravem nos tecidos, os nossos sentimentos, os 

nossos pensamentos, o que realmente somos. 



A criança precisa ser conscientizada do valor de suas mãos, as atividades 

manuais contribuem para,  a autoconfiança da criança,  sua maturidade física,  a 

flexibilidade de pensamentos,   a concentração, a sensibilidade e equilíbrio. 

 

 

Oficina de Leitura 

Tem Objetivo de despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e 

criativo da criança, promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a 

estabilização de formas ortográficas, estimular o desejo de novas leituras, possibilitar a 

vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação. Proporcionar as 

crianças através da leitura, a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e 

culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora. 

 

 



Oficina de Natação 

Oferece aos alunos do Projeto, uma vez por semana, aulas de natação. A 

presente oficina tem como objetivo proporcionar a prática da natação as crianças matriculadas no 

Projeto Espaço Amigo, oportunizando um estilo de vida saudável afim de propiciar uma vida 

mais cidadã.  

 

 

 


