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PROJETO PEQUENO CIDADÃO

O ano de 2020 impactou profundamente a nossa sociedade e o mundo 

nas esferas sociais, humanas e econômicas.

Estamos ainda, vivendo o drama de uma pandemia, as desigualdades 

acentuadas a partir dela, uma divisão na sociedade brasileira e muitos 

sentimentos advindos dessas vivências que comprometem a saúde física e 

mental de todos nós.

Estamos nos reinventando e aprendendo diariamente com essa nova 

realidade. Este é um período de muita reflexão e transformação.

Missão (ressignificada):

#PROMOVER EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DE 

QUALIDADE, EM AMBIENTE SEGURO, A CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS, 

INCENTIVANDO  HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

INOVADORAS



No momento em que as atividades foram 

suspensas, estávamos vivendo uma situação até 

então nunca vivida.

• passamos a olhar para “dentro” do Projeto, 

suas forças e suas potencialidades. 

• Focamos nas nossas crianças, suas famílias, 

suas comunidades, suas necessidades e 

vulnerabilidades. 

• Olhamos também para “fora”, contribuições 

externas, olhares diversos para resoluções de 

questões difíceis. E assim estamos construindo 

um novo caminhar.

O nosso primeiro passo será em ações que 

transformam e impactam a vida dos nossos jovens 

com o desenvolvimento de habilidades e 

competências socioemocionais para o momento 

presente e futuro. 

Destacamos:

# Jovem tá on, ações que 
visam o letramento digital, 

segurança na internet e 
conhecimentos atualizados 

de informática e tecnologia.

# Robótica Legal, ações de 
inovação, mundo maker, 

STEM, criatividade, 
resolução de problemas

#Tempo Junto, convivência 
social, habilidades 

socioemocionais para o 
presente e futuro, 

resiliência, amabilidade e 
acolhimento 



Nosso ano de 2020

Linha do tempo

Março/2020: Chegada da Pandemia e Suspensão 

das atividades... logo vamos retornar

Início das atividades de planejamento por educador

- Aplicação das avaliações iniciais de Português e 

Matemática

Levantamento da grade de numeração de uniforme 

com os alunos

Dia 16 – último dia de atividades presenciais

19 – Organização de material

- Atendimento de pais/responsáveis quando 

necessário

Abastecimento da página do projeto no facebook

Elaboração de vídeos educativos e informativos aos 

alunos do PPC.

- Levantamento de grade e posterior convite a 

empresas para orçamento de itens de kit  uniforme.

Abril/2020: Não voltamos... Como está a alimentação das 

nossas crianças???

Definição, junto com a KPMG, da melhor estratégia de 

auxílio às famílias no momento de isolamento social – Vale 

Alimentação

Pesquisa via telefone para preparação de planilhas para a 

viabilização da entrega do Vale Alimentação com a 

relação dos alunos, responsável, CPF do responsável e 

endereço.

(Aqui encontramos dificuldades de contato com as famílias, 

muitas sem telefone celular ou com telefone, impossibilitada 

de receber e realizar chamadas)

Cotação e compra de EPIs e adequação de espaço e 

proteção aos profissionais envolvidos na entrega dos vales 

alimentação as 200 famílias

Elaboração de materiais para o retorno das crianças, como 

marcadores de livros.

Elaboração do material pedagógico a ser entregue junto 

com o vale alimentação.

Reestruturação do Planejamento 2020 pós-pandemia 

Contato com as famílias, via telefone, para orientações e 

datas de entrega do Vale alimentação.

Fevereiro/2020: Expectativas de um novo ano, com uma nova turma de crianças...

Reuniões e Elaboração de Planejamento Geral e por educador

- Elaboração das avaliações iniciais de português e matemática

- Reunião de Pais dos alunos Iniciantes

- Semana de adaptação dos iniciantes

- Retorno de todas as crianças e atividades de integração entre os alunos.



Junho/2020: Não voltamos... 

Vamos tirar férias para, no 

retorno das atividades, estarmos 

100%.

Maio/2020: Não voltamos... A 

alimentação está garantida.

- Preparação do espaço físico do 

Projeto para entrega do Vale 

Alimentação às famílias

05 a 12 – Entrega dos Vale 

Alimentação aos responsáveis 

com todos os protocolos de 

segurança estabelecidos pelas 

autoridades de saúde

13 a 15 – Fechamento das 

planilhas de entrega do Vale 

Alimentação, fotos e termos de 

autorização

- Elaboração de vídeos 

educativos

- 25 a 29 – Fechamento e Pedido 

do Uniforme

Julho/2020: Não voltamos... 

Vamos continuar tendo contato 

com as crianças e família...vídeos 

educativos, lives, telefone...

Reunião de retorno e 

estabelecimento de diretrizes 

para o trabalho home office

A partir do dia 02 – a equipe foi 

dividida em duas frentes de 

trabalho:

Elaboração e aplicação de 

pesquisa informativa junto aos 

familiares dos alunos do PPC.

Desenvolvimento da nova página 

do Projeto

Análise constante da situação e 

preparação para o retorno das 

aulas, quando liberado pelas 

autoridades competentes.

Nosso ano de 2020

Linha do tempo



Atualização constante do time.

Agosto/2020: Não voltamos... 

A nossa pesquisa mostrou que as crianças estão tendo 

dificuldades em acompanhar os conteúdos escolares 

por falta de acesso a Internet, falta de equipamentos e 

dificuldades em acompanhar os conteúdos escolares... 

Vamos de lives educativas, empréstimos de livros e 

Plantão de dúvidas.

A nossa pesquisa mostrou que 78,4% das famílias 

tiveram redução da renda familiar... Vamos divulgar 

nas redes sociais da biblioteca do Projeto o trabalho 

dos pais/responsáveis.

Elaboração de relatório dos dados da pesquisa 

realizada

Campanha de arrecadação e doação de livros e gibis 

infanto-juvenis. 

- Elaboração do projeto para participação no edital 

do programa de responsabilidade social da Unimed 

São Carlos – Programa Social Fazendo a Diferença

Nosso ano de 2020

Linha do tempo

Setembro/2020: Pandemia, isolamento social continua... vamos 

de online, vídeos , lives, plantão de dúvidas e empréstimos de 

livros

Elaboração e execução de “lives” educativas para o público 

do Projeto (contação de histórias e atividades físicas,  

brincadeiras e jogos online. )

Preparação para a live do Dia das Crianças

Empréstimos e retiradas de livros

Elaboração de vídeos educativos para serem divulgados nas 

redes sociais do PPC

- Plantão de Dúvidas online



Outubro/2020: Saudades de uma festa... Dia das Crianças 

está chegando... Diversão, brindes e brincadeiras online estão 

garantidas!

- Preparação, elaboração e execução da live do Dia das 

Crianças

- Empréstimos e retiradas de livros

- Plantão de Dúvidas online

Elaboração de vídeos educativos para serem divulgados nas 

redes sociais do PPC

Novembro/2020: O mundo isolado... Vamos reformar o nosso 

ambiente  e deixá-lo lindo para receber as crianças!!!

Empréstimos e retiradas de livros

Elaboração, preparação e execução da reforma e 

manutenção do quintal agroecológico do Projeto

Plantão de Dúvidas online

Dezembro/2020: Sem aglomeração... O Natal está 

chegando... Panetone e carinho para as nossas crianças e suas 

famílias

Reforma e manutenção do quintal agroecológico do Projeto.

Plantão de Dúvidas online

Preparação, elaboração e entrega dos panetones para os 

alunos do Projeto

- Pesquisa junto aos responsáveis sobre a situação de saúde 

(COVID) do aluno e família

Nosso ano de 2020

Linha do tempo



Dados 2020

813
Livros e Gibis 

arrecadados em 

campanha.

Aproximadamente 

R$200.000,00 
de Vale Alimentação de abril à 

dezembro para os alunos do Projeto e 

sua família.

80 empréstimos de livros e gibis + 

160 gibis doados para os alunos

196h
Plantão de dúvidas

(agosto à dezembro)

700 postagens de vídeos, fotos e lives educativos, etc.



2021... Novo ano, renovada as esperanças, expectativas de vacina... bora lá...

Sempre atentos, esperando a autorização para volta e enquanto não acontece ... vamos refletindo, aprimorando 

e reestruturando o Projeto...

Cursos e 

reestruturação 

do Projeto

pesquisas com 

as 

crianças/famílias

cursos 

para os 

alunos

nova ficha 

de 

inscrição

nova ficha de 

recadastramento

RECADASTRAMENTO

saudades, como 

cresceram!!!! 

Recadastramento/ 

Tratamento de 

dados



DADOS DO RECADASTRAMENTO

82,5% adquiriram ou melhoraram o hábito de leitura após o ingresso no Projeto

94% dos alunos do Projeto disseram que leram mais pela facilidade de acesso aos livros, 

gibis e materiais da biblioteca.

85,5% disseram que os equipamentos de informática do Projeto (notebooks, 

computadores, tablets) ajudaram no seu aprendizado e aprimoramento na 

área tecnologica.

89% dos alunos afirmaram que as aulas de informática e os momentos de 

acesso a internet no ambiente do Projeto contribuíram para o seu aprendizado 

e aprimoramento na área tecnológica

47,3% dos alunos disseram que a última vez que foram a um dentista foi em 2019 no Projeto Pequeno 

Cidadão.

OBS: neste item vale ressaltar que os INICIANTES de 2020 não tiveram oportunidade ao tratamento odontológico 

por causa da Pandemia no Projeto.

51,2% dos alunos afirmaram que tem acesso rápido, fácil e gratuito a dentistas no Projeto Pequeno 

Cidadão.



DADOS DO RECADASTRAMENTO

Itens que os alunos e suas famílias mais sentiram falta durante o tempo de 

suspensão das atividades do Projeto:

99% - Convivência com os amigos e alunos do Projeto 

97% - Atividades físicas e de lazer 

96,5% - Convivência com os Professores e Equipe Pedagógica do Projeto

96,5% - Socialização 

96% - Ambiente seguro e livre de riscos 

96,5% - Acesso rápido, fácil aos livros, gibis e materiais da biblioteca

94,5% - Atividades de complementação do conteúdo escolar 

94,5% - Atividades de Sustentabilidade 

92% Dos alunos e responsáveis perceberam uma 

diminuição na aprendizagem durante a pandemia 

97,5% dos alunos e responsáveis afirmaram 

que o aluno foi prejudicado em atividades extras e 

projetos de complementação por causa da 

pandemia

Saúde Mental na Pandemia

o que aconteceu com você?

78,3% Alteração de Sono 

76,6% Alteração de humor 

75,5% Dificuldades de 

concentração

Onde o Projeto pode contribuir?



Comunicação

Biblioteca.ottaviano.fiore

Biblioteca Ottaviano de Fiore

(16) 99614-6905

pcidadao@sc.usp.br



Equipe

Elaine Trimer

Coordenadora Pedagógica

Glória Sanches de Lima

Psicóloga Social
Ana Carolina Nogueira

Auxiliar Pedagógico

Camila Morasco

Educadora Esportiva

Lidiani Gagliardi

Auxiliar de Biblioteca

Amanda Murgo

Educadora Social

Vilma 

Auxiliar de Serviços 

Gerais

Eu + Você = Somos Mais

Confiança
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JUNTAS



Parceiros

Patrocínio:

Parceiros:

Realização:


