
 

 

 

REVITALIZE SUA CASA, REVIGORE SUA VIDA: 

Fazer o bem faz bem também! 

 

 

1 TÍTULO DO PROJETO 

 

REVITALIZE SUA CASA, REVIGORE SUA VIDA: Fazer o bem faz bem também! 

 

 

2 QUEM PODE PARTICIPAR? 

 

Podem participar deste programa (sem vínculo empregatício ou remuneração), os 

acadêmicos beneficiados pelas bolsas de Estudo do artigo 170 da Constituição Estadual 

de Santa Catarina, instituídas através da Lei Complementar nº 281/2005, regularmente 

matriculados nos cursos de graduação da FAI Faculdades neste 2º semestre de 2013, 

bem como toda comunidade que tiver interesse. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista as dificuldades financeiras enfrentadas por famílias carentes do Extremo 

Oeste do Estado de Santa Catarina, as quais muitas vezes possuem apenas condições 

mínimas de prover sua própria subsistência, buscamos através do projeto 

“REVITALIZE SUA CASA, REVIGORE SUA VIDA: Fazer o bem faz bem também”, 

em parceria com as Prefeituras dos municípios de Itapiranga e Mondaí e as Unidades da  

Cooperativa A1 destes municípios, proporcionar oportunidade de realizar pequenas 

reformas e pintura de uma residência em cada um destes municípios, bem como realizar 

confecção de horta e trabalhos de ajardinamento. 

 

As famílias economicamente carentes frequentemente se encontram em situações de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da fragilização de vínculos de 



 

 

sociabilidade ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, e em sua 

grande maioria, são famílias que em seu seio familiar tem pessoas doentes, deficientes, 

idosas, o que as impedem financeira e fisicamente de melhorar seu local de moradia. 

 

Ter uma residência e um lar é o mínimo que todas as pessoas almejam. É neste 

ambiente que a pessoa se sente livre e segura. Para tanto, o mínimo de conforto é 

indispensável para suprir certas necessidades que envolvem tanto questões de higiene e  

cuidados pessoais, quanto armazenamento adequado de mantimentos e organização.  

 

Possuir uma horta em casa é mais fácil do que se imagina e é possível cultivar ervas e 

hortaliças em pequenos espaços. A grande importância de uma horta é a disponibilidade 

de ter um alimento saudável e de boa procedência, sem uso de agrotóxicos, além de 

diminuir o acúmulo do lixo, pois restos de alimentos crus, como cascas de frutas e 

verduras, como também folhas secas servem de adubo. Ter um jardim em casa 

harmoniza e possibilita o bem estar dos seus moradores, o que torna o ambiente mais 

agradável e natural.  

 

É com este intuito que a FAI Faculdades e seus parceiros irão desenvolver este projeto, 

proporcionando melhor qualidade de vida às pessoas abrangidas, bem como 

possibilitando aos acadêmicos beneficiados com bolsa do Artigo 170 do Estado de 

Santa Catarina a oportunidade de conhecer, compreender e transformar a realidade 

social de outras famílias. 

 

A responsabilidade social é um conceito que deve ser trabalhado em todas as esferas 

educacionais, dessa forma, os acadêmicos envolvidos neste processo estarão 

comprometidos com a realidade regional e com o processo de transformação social.  

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Contribuir para a melhoria e qualidade de vida de famílias economicamente carentes, 

em busca do bem estar físico e mental proporcionados por atitudes diretamente ligadas 

ao local onde vivem, revitalizando-o e tornando-o um espaço próprio para o convívio. 



 

 

Assim, busca-se elevar a autoestima das famílias beneficiadas, que não tem recursos 

financeiros e apresentam dificuldades físicas para realizar pequenas reformas em suas 

residências e a reparação ao ser redor. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

- Proporcionar melhorias nas condições de vida de famílias economicamente carentes 

por meio de práticas direcionadas à revitalização do lugar em que residem; 

- Instigar as famílias a manter uma horta, com alimentos saudáveis. 

- Auxiliar as famílias carentes na organização e embelezamento de suas residências; 

- Oferecer o mínimo de conforto às famílias abrangidas pelo projeto por meio de 

doações arrecadadas pelos bolsistas do art. 170/estudo; 

- Estimular a prática de gestos altruístas dentre os participantes do projeto, tendo em 

vista ações socioeducativas que beneficiem famílias economicamente carentes; 

 - Atender a legislação das Bolsas de Estudo do artigo 170 da Constituição do Estado de 

Santa Catarina. 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

O presente projeto será realizado em parceria com os municípios de Itapiranga e 

Mondaí e as Unidades da Cooperativa AI dos respectivos municípios. Inicialmente, será 

escolhida uma casa de uma família economicamente carente e com poucas condições 

físicas de desenvolver as atividades propostas, de cada município supracitado para 

efetivação do projeto, com auxílio das Secretarias de Assistência Social e CRAS dos 

municípios.  

 

A concretização do projeto abordará as seguintes atividades de acordo com a 

disponibilidade e necessidade: 

* Pequenas reformas na residência; 

* Pintura da residência;  

* Confecção de horta;  

* Jardinagem; e 

* Doação de utensílios arrecadados, 



 

 

Os responsáveis pela FAI Faculdades farão visita nas casas indicadas, juntamente com 

as assistentes sociais dos Municípios abrangidos pelo projeto, para fazer um 

levantamento das necessidades de atividades, conforme situação de cada residência. 

Destaca-se ainda que as atividades propostas não implicarão em nenhum custo às 

famílias escolhidas como beneficiárias do projeto.  

 

Cronograma de efetivação do projeto: 

 

* 23/10/2013 e 24/10/2013 em Itapiranga, das 08h00 às 18h00. 

* 28/10/2013 e 29/10/2013 em Mondaí, das 08h00 às 18h00. 

 

A totalização de horários e atividades comportará as 20 horas de Projeto Social com 

Visão Educativa conforme exige a legislação para os acadêmicos contemplados com a 

Bolsa de Estudo do artigo 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina, 

acompanhados e instruídos por responsáveis da FAI Faculdades e responsáveis das 

Prefeituras Municipais parceiras. 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se, a partir da prática abordada pelo presente projeto, que as famílias 

beneficiadas desfrutem de melhores condições de moradia, no que diz respeito à 

organização do imóvel, horta e jardim, da pintura da casa e da possibilidade de obter 

novos utensílios arrecadados por meio de doações que facilitem suas vidas, oferecendo 

assim o mínimo de conforto, bem como atender a Legislação do Programa das Bolsas 

de Estudo do artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

 

 

 

 


