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Projeto Educação Garan�da retorna às a�vidades em 2019

Ins�tuto da Criança
desenvolve Planejamento
Estratégico

O projeto que tem como obje�vo proporcionar desenvolvimento educacional de qualidade para o
público infan�l em vulnerabilidade socioeconômica chega em seu segundo ano de atuação, com
patrocínio da XP Inves�mentos e desenvolvimento do Ins�tuto da Criança. Durante os meses de janeiro
e fevereiro a equipe do Educação Garan�da realiza reuniões nas escolas privadas já contempladas em
2018 a ﬁm de ﬁrmar novas parcerias e analisar os documentos dos responsáveis.

O Planejamento Estratégico é um processo
gerencial de grande importância dentro das
organizações de todos os portes e setores. Um
bom planejamento impulsiona a ins�tuição
na direção correta, auxiliando para que ela
possa antecipar-se às ameaças e fazer um
diagnós�co de oportunidades e melhorias.
Atento às boas prá�cas corpora�vas, o
Ins�tuto da Criança – IC – desenvolve
frequentemente seu Planejamento.

Orla Rio realiza ação
social em parceria com
o Instituto da Criança

Após algumas horas de reﬂexões, foi elaborada
uma matriz SWOT e os obje�vos. O resultado
foi validado pelo Conselho Consul�vo do IC.
A par�r daí, foram elaboradas as inicia�vas
estratégicas e, em dezembro de 2018, o
Planejamento foi apresentado para a equipe.

Um dia de muitas a�vidades lúdicas e recrea�vas,
como piscina de bolinha, guerra de cotonete,
tobogã, quiz sobre meio ambiente, entre outras
brincadeiras. Assim foi o dia de 93 crianças e
adolescentes com faixa etária entre 5 e 15 anos
da ASVI CDD – Associação Semente da Vida da
Cidade de Deus, uma ins�tuição formada com a
união de outras ins�tuições da comunidade para
trabalharem pelo bem comum promovendo a
cidadania.
A ação é da Orla Rio, que administra os quiosques
da orla. A empresa resolveu realizar a festa de
ﬁnal de ano de seus funcionários de uma forma
diferente. O evento foi realizado no dia 21 de
dezembro, contando com a parceria do Ins�tuto
da Criança, que foi responsável por desenvolver
a realização do evento.

Neste momento, o IC está na fase de
desdobramento das ações, onde cada líder
da inicia�va criará um projeto para colocar
em prá�ca as ações, compondo equipes com
colaboradores de várias áreas.

Projeto Espaço Cidadão inicia as atividades em 2019
Em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, município do Rio de Janeiro, o Ins�tuto da Criança –
IC, junto à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizaram uma capacitação com cerca de 20
coordenadores dos equipamentos da Assistência Social a ﬁm de mostrar toda a metodologia do projeto
Espaço Cidadão, que está presente no município há três anos. O curso foi dividido em dois encontros: no
Previde e no Centro de Especialidades Odontológicas da Prata.
Vale destacar que, em 2018, 830 pessoas, entre adolescentes, adultos e idosos, se formaram pela inicia�va.

“A gratidão não é somente a maior das virtudes; é também mãe de todas as outras.”
Filósofo Cícero
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