1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:
PROJETO SOCIAL COLORINDO A JUSTIÇA
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO:
O projeto “Colorindo a Justiça”, desenvolvido pelo Núcleo de Prática
Jurídica da Faculdade de Direito de Varginha visa oferecer à crianças de
comunidades necessitadas atividades de lazer e educação através de um
meio educativo e divertido, ou seja, através de livros para colorir.
O projeto Colorindo a Justiça tem como objetivo geral iniciar, através do
lazer, a responsabilidade social
social dos discentes e proporcionar momentos de
descontração e integração para as crianças de comunidades necessitadas.
3. ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO:
DESENVOLVIMENTO
Elaboração de um livro de colorir. Os desenhos que irão compor o livro
de colorir serão escolhidos entre aqueles
aqu
entregues
gues pelo corpo discente da
IES.
Arrecadação de caixas de lápis de cor e giz de cera.
Distribuição dos livros de colorir para as crianças de comunidades
necessitadas.
Os desenhos poderão ser entregues, na secretaria acadêmica, até a
data de 18/09/2012
/2012.
As doações de caixas de lápis de cor ou giz de cera poderão ser feitas
até a data de 03/10/2012.
03/10/2012
Os alunos que participarem elaborando desenhos para o livro de colorir
receberão certificado de participação equivalente a três horas de atividades
complementares.
lementares.
Os alunos que tiverem seus desenhos escolhidos para
para o livro de colorir
receberão,, além das duas horas pela elaboração do desenho, mais seis
horas de atividade complementar.
Os alunos que doarem caixas de lápis de cor ou caixa de giz de cera
receberão uma única vez duas horas de atividades complementares.
Os alunos que participarem da arrecadação de caixas de lápis de cor ou
caixas de giz de cera receberão uma única vez seis horas de atividades
complementares.
Considera-se
se arrecadação a doação de mais de dez caixas de lápis de
cor ou caixas de giz de cera.
As doações e os desenhos deverão ser entregues na Secretaria
Acadêmica.

