
Transformando amor em oportunidade



Atividades diversas

Atividades variadas que ajudam no desenvolvimento e inclusão 
social, no incentivo à prática de atividades físicas e 
proporcionam para as crianças momentos de comunhão.



Contação de histórias no SESC

Dia muito especial oferecido pelo SESC Quitandinha com contação de 
histórias, proporcionando um momento de laser, mas também 
despertando nas crianças a imaginação e o interesse pela leitura.

Apresentações na Igreja Wesleyana Central, Primeira Igreja 
Batista, Casa dos Concelhos e Cerimônia de posse do CMDCA.

Apresentações do Coral C3



Capacitação da Equipe

Um dia inteiro de palestras e debates que somam e agregam 
muitos conhecimentos para capacitar ainda mais nossa equipe, 
Compartilhamos também de trocas de experiências e momentos 
de comunhão.

Projeto C3 representando em importantes cadeiras nos 
conselhos municipais, vice presidência do CMDCA e 
conselheiro do CMAS.

Posse nos conselhos
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No espaço do Esporte Verde as crianças podem praticar 
atividades físicas e diversas atividades esportivas, além de 
brincadeiras e recreação.

A competição aconteceu em agosto de 2018 no Palácio de 
Cristal em Petrópolis e os alunos do projeto foram destaque 
conquistando algumas medalhas.

Esporte verde

Campeonato de Judô



Conversa com os pais e apresentação de relatórios sobre o 
comportamento e rendimento das crianças no projeto.

Todas as crianças receberam chocolates e tiveram um 
momento de brincadeiras e comunhão na festa da Páscoa.

Reunião de Pais

Páscoa
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Muita diversão, músicas, danças, brincadeiras e é claro, muita 
comidas típicas da roça.

Participação do Projeto C3 na festa junina que aconteceu no 
gramado do SESC Quitandinha.

Festa na Roça

Festa Junina SESC



-Judô
-Graffiti

-Recreação

-Reforço Escolar

-Atendimento médico

-Convivência social
-Claves

-Sala de leitura

-Lanches

-Internet

-Esporte

-Yoga

-Teclado

-Lavar as mãos

-Refeições 

com os colegas

-Bateria

-Violão

-Música

-Kung fu

-Informática

-Vídeos Educativos

-Jogos educativos

Além de todos os eventos, são realizadas 

atividades semanais com as crianças, tais como:
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Transparência 

Aplicação dos Recursos Financeiros 

Equipe/
Oficinas

Alimentação Espaço físicoTransporteCapacitaçãoDivulgaçãoMateriais
didáticos

42%

22%

12,5%
11,5%

7%

2%2%1%

Muito Obrigado! Seu apoio é sempre muito 

importante para o fortalecimento do nosso trabalho 

com as crianças. Para expressar a nossa gratidão, 

gostaríamos de demonstrar como temos utilizado os 

recursos com as nossas crianças através do nosso 

gráfico de transparência abaixo. 

pag.14

Serviços/
Operacional



FINANCIADORES E PARCEIROS

PETROVETTI

ABAPEELETRONIC

ELETRONIC JUST IN TIME

PETISCARIA IMPERIAL PROJETO CALÇADA

MPMINFO

JCTM

DNAC

INSETSCAN

PIB

REDE PETRÓPOLIS

AFIPE

MEGADELI

CMAS

CMDCA

TJRJ INSTITUTO DA CRIANÇASAS

BANCO RIO DE
ALIMENTOS

FLASH BIKE

SMK RODRIGO CB

ESPORTE VERDE

TECH CABLE

Rua Padre Moreira, 109 - Valparaiso - Petrópolis-RJ

 (24)2249-2679        (24)9 8831-6659

www.projetosocialc3.com.br - email. projetoc3@hotmail.com

 - Ag: 6181. C/C: 11799-2 - Associação Jovens em Ação Itau


