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TÍTULO DA AÇÃO: 

Natal Solidário – Adote uma Criança 

 

CUMPRIMENTO DA META:  

A meta proposta no pré-projeto foi atingida, uma vez que as atividades foram desenvolvidas na 

Entidade Centro Educacional São Vicente de Paulo, com a participação de todos os componentes 

do Grupo Escoteiro do Mar Ilha do Mel-85 (Lobinhos, Escoteiros, Seniores, Pioneiros, Escotistas, 

Dirigentes e Pais), sendo o resultado muito satisfatório, pois houve o fortalecimento e a 

conscientização da ação de ajudar o próximo, oferecendo um natal diferenciado para as crianças 

da instituição contemplada. 

 

CRONOGRAMA: 

 

          Ano 2016 Meses 

 

Atividades 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1.Conscientização e 

apresentação do 

Projeto 

  X          

2.Levantamento e 

definição da Entidade 

beneficiada 

    X        

3.Contato com a 

Entidade para 

autorização e coleta de 

dados 

     X       

4.Divulgação           X X  

5.Distribuição dos 

nomes 

          X  

6.Recebimento dos 

presentes e 

conferência 

          X  

7.Arrecadação de 

Materiais Recicláveis, 

bolos, salgados e 

refrigerantes 

          X X 

8.Confraternização e 

entrega dos presentes 

           X 

 

 

 



METODOLOGIA: 

 

1. Conscientização e apresentação do Projeto 

 

O passo inicial deu-se no primeiro INDABA do Grupo Escoteiro do Mar Ilha do Mel, onde foi 

repassada aos presentes a ideia de se desenvolver o Projeto de cunho social “Natal Solidário – 

Adote uma Criança”, sendo esclarecido que o objetivo do Projeto era fortalecer o espírito 

escoteiro na ajuda ao próximo, através da contribuição para a realização de um Natal 

diferenciado a crianças de uma Instituição beneficente de nossa Comunidade, e que para o 

desenvolvimento do Projeto seria necessário o envolvimento de todos os componentes do Grupo 

Escoteiro, após ciência os Dirigentes e Escotistas aprovaram a ideia e se disponibilizaram a 

colaborar. 

 

2. Levantamento e definição da Entidade beneficiada 

 

 A seguir foi efetuada a pesquisa da entidade beneficente que seria contemplada, o que não foi 

muito difícil, pois verificamos que a Sociedade São Vicente de Paulo que é mantenedora do Asilo 

São Vicente de Paulo, onde frequentemente fazíamos visita aos idosos, também mantinha um 

Centro de Educação Infantil, que abrigava crianças carentes dos bairros próximo a suas 

instalações.  

 

3. Contato com a Entidade para autorização e coleta de dados 

 

Definida então a entidade agraciada, efetuamos visita a ela para expor à Responsável pelo 

Centro o propósito de realizamos uma ação social naquela Instituição e informando de que forma 

o Projeto seria aplicado; feita as devidas explicações e recebido o consentimento, passamos para 

a coleta dos dados sobre a Instituição, os quais foram: 

- Centro Educacional São Vicente de Paulo de Paranaguá 

Casa do Bom Menino – Fundada em 04/02/1961 – C.N.P.J. 79.625.208/0001-56 

Endereço: Rua Arlindo Piovesan, Parque São João- Fone (41) 3423-6462 

CEP 83.215-440 email: saovicente.depaulo.escola@gmail.com 

Atendendo crianças da Pré-Escola ao Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano 

Número de Crianças matriculadas:  73 (setenta e três) 

Faixa etária das crianças matriculadas: 04 a 12 anos 

As crianças matriculadas recebem da instituição: Alimentação, uniforme e material escolar 

 

4. Divulgação 

 

Nos meses de outubro e novembro foi efetuada a divulgação do Projeto, através de confecção e 

exposição de faixa na Sede do Grupo Escoteiro, assim como, por meio de mensagem na página 

do Facebook e Grupo de Whatshap.  

 

5. Distribuição dos nomes 

 

Na sequência solicitamos e recebemos da Instituição a listagem das crianças matriculadas, 

conforme abaixo descrito: 

mailto:saovicente.depaulo.escola@gmail.com


 
 



 
 



 
 



 

 

Efetuamos então o processo de adoção das crianças, distribuindo os nomes para os 

componentes do Grupo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Após a distribuição dos nomes foi reforçado o convite para a participação de todos: 

 

                                                      



6. Recebimento dos presentes e conferência 

 

No dia 26/11/2016 os componentes do Grupo Escoteiro, que adotaram um nome ou mais da 

listagem das crianças da Instituição, entregaram aos Chefes de suas Seções os presentes a 

serem doados. Nesse mesmo dia, ao final das atividades do Grupo, uma equipe de Chefes 

efetuou a conferência dos presentes, constatado que havia mais presentes que o número de 

crianças adotadas, demonstrando o alcance do objetivo do projeto que era intensificar nos jovens 

do Grupo Escoteiro o espírito de solidariedade.  

 

7. Arrecadação de Materiais Recicláveis, bolos, salgados e refrigerantes 

 

Vencida a etapa dos presentes, foi iniciada a arrecadação, também junto aos componentes do 

Grupo, de materiais necessários para a realização do lanche, que seria servido no dia da entrega 

dos presentes. No período de 28 à 30/11/16 foram coletados Refrigerantes e descartáveis, os 

demais itens foram entregues na Instituição no dia do evento.  

 

8. Confraternização e entrega dos presentes 

 

No dia 02/12/17, conforme agendado com o Centro Educacional São Vicente de Paulo, no horário 

das 14h30min horas os componentes do Grupo Escoteiro, que tiveram disponibilidade para 

participação, se apresentaram na sede da Instituição, Lobinhos, Escoteiros, Seniores, Pioneiros, 

Chefe e Pais se uniram e orientados pela direção do Centro Educacional prepararam o Lanche 

que foi servido para as crianças, iniciando o processo de interação entre os jovens do Grupo e as 

crianças do Centro Educacional. 

                   
 

                   
 

 



O lanche proporcionado foi bem aceito pelas crianças do Centro Educacional,  mas a expectativa 

tanto delas como dos jovens do Grupo Escoteiro era o momento da entrega dos presentes, o que 

ocorreu assim que todas sinalizaram que estavam satisfeitas.  

O local onde ocorreu a entrega foi devidamente preparado, enquanto as crianças lanchavam, e, 

os presentes separados por turma para facilitar o processo da distribuição.  

 

 
 

Uns dos objetivos do projeto era proporcionar alegria as crianças, por isso elas logo foram 

conduzidas ao pátio, as Professoras se encarregaram de acomodá-las para início da entrega.  

 

 
 

A distribuição dos presentes foi iniciada com a turma da Educação básica, na sequência as 

turmas do Ensino Fundamental 1º a 5º ano.   

 

     



         
 

Atendendo um dos objetivos do projeto foi verificado a interação dos componentes do Grupo 

Escoteiro com as crianças adotadas, não permitindo que diferenças sociais ocorressem durante a 

aplicação do Projeto. No entanto, algumas crianças do Centro Educacional faltaram no dia, mas 

como nenhuma criança poderia ficar sem presente, os que estavam destinados a elas foram 

deixados com suas respectivas professoras, para uma posterior entrega.   

 

    
 

Encerrada a entrega e após as crianças conferirem o que ganharam, elas foram liberadas para 

que aproveitarem os seus presentes. 

 

    
 

 

 

 



RECURSOS UTILIZADOS: 

 

Recursos Humanos: 

O êxito do projeto dependia da conscientização das diferenças sociais em nossa comunidade, e, 

da participação de todos os componentes do Grupo Escoteiro, de forma direta, contribuindo na 

adoção de uma criança, doando material, organizando o lanche ou entregando os presentes, o 

que foi atingido, pois se contou com cem por cento de colaboração. 

 

Recursos Quantidade 

Lobinhos 50 

Escoteiros 32 

Sêniores 10 

Pioneiros 03 

Chefes 19 

Diretores 06 

Pais 20 

 

Registra-se também a participação dos componentes do Centro Municipal de Educação Infantil 

Bom Menino, que contribuíram autorizando a realização do projeto, na organização do lanche e 

na entrega dos presentes:  

Recursos Quantidade 

Diretoria 01 

Secretaria 01 

Coordenação 01 

Professores 06 

Cozinha 04 

 

Recursos Materiais:  

De acordo com a listagem recebida do Centro Educacional foi efetuada a arrecadação do 

material, não sendo necessário o desembolso de nenhum valor monetário pelo Grupo Escoteiro, 

pois todo o material utilizado foi doado de forma solidária pelos integrantes do Grupo.             

 

Recursos Quantidade 

Presentes  80 unidades 

Bolo 10 unidades 

Salgados 06 centos 

Pães de leite 120 unidades 

Salsicha 03 quilos 

Molho de tomate 02 pacotes 

Refrigerantes 25 unidades 

Copos descartáveis 150 unidades 

Pratos descartáveis 150 unidades 

Garfos descartáveis 150 unidades 

Guardanapo 02 pacotes 

 

O material não utilizado foi deixado na Instituição para ser reaproveitado em outra ocasião. 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO PESSOAL: 

 

A ação proposta foi o Natal Solidário – Adote uma Criança, onde o desenvolvimento desta ação, 

mediante os objetivos específicos, contribuiu para a conscientização, minimização das diferenças 

sociais e a interação do doador com a criança adotada, assim como, o espirito de solidariedade 

permitiu o reconhecimento da situação existente em nossa sociedade. A união dos esforços e os 

recursos disponibilizados no projeto, desenvolveu nos jovens do Grupo Escoteiro o senso de 

compromisso e de responsabilidade para com o próximo. Foi logrado êxito em levar a alegria e 

proporcionar um dia especial para as crianças, sendo verificado isso na expressão de seus 

rostos, assim como, pelo reconhecimento da Instituição.  

 

 
 

A realização do Projeto permitiu a alguns Pais que participaram na entrega dos presentes verificar 

outra necessidade das crianças da Instituição, pois muitas se encontravam descalças ou com 

velhos calçados, o que proporcionou a realização de mais uma ação solidária, eles efetuaram a 

arrecadação de chinelos e doaram as crianças, sendo realizada a entrega no dia 13/12/2016. 

 

   
 



   
 

 

O intuito é fortalecer ainda mais o espirito solidário, e, para a próxima edição da ação Natal 

Solidário-Adote uma criança, envolver efetivamente os componentes do grupo através da 

confecção de brinquedos. A ideia é aprimorar a ação desenvolvendo um Natal Solidário e 

Sustentável, efetuando confecção de brinquedos com materiais recicláveis para serem entregues 

em conjunto com os arrecadados. Essa confecção deverá ser feita por meio de oficinas, 

direcionadas de acordo com os ramos:  Lobinhos, Escoteiros, Seniores e Pioneiros, instigando a 

criatividade e elevando a auto estima. Desta forma não só se pretende intensificar a ação 

solidária, como também a conscientização da importância da reciclagem, assim como, a 

integração total do doador com o adotado, pois ao estar confeccionando o presente cada um vai 

estar depositando um pouquinho de seu carinho e atenção com o próximo, somando-se ao fato 

de estar colaborando com a preservação do meio ambiente. Existe uma variedade de presentes 

sustentáveis, abaixo algumas sugestões que poderão ser desenvolvidos na próxima ação 

solidária:   
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Insígnia da Madeira Ramo Lobinho 
 


