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1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. INFORMAÇÕES GERAIS 
  

Nome/ Razão Social Fundação Emalto 

CNPJ 05.589.322/0001-31 

Endereço Av. Alexandre Torquetti 151- Santa Terezinha – 35181-300 

Cidade/UF Timóteo -MG 

Telefone +55 31 3845-4910 

Inscrição CMAS 00205  

Inscrição CMDCA 0039 

Utilidade Pública Municipal: 2.577 de 22/07/2005 

Utilidade Pública Estadual: 15.868  22/11/2005 

  

1.2. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

FUNDAÇÃO tem por finalidades principais e permanentes; 

I.  Na área de Educação: 

a) Estimular, por todos os meios, o intercâmbio cultural com entidades congêneres nacionais ou    

estrangeiras; 

b) Incentivar a pesquisa; 

c) Promover a difusão do conhecimento, estendendo à Comunidade os resultados da prestação de 

serviços de suas unidades mantidas; 

d) Profissionalizar e atualizar os trabalhadores; 

e) Promover a educação familiar e da comunidade. 

II .  Na área de Gestão Empresarial: 

a) Contribuir, através de concessão de bolsas de estudos e de outras formas, para  estudantes de   

entidades legalmente constituídas usufrua as condições adequadas à sua situação socioeconômica; 



Página | 3 

Avenida Alexandre Torquetti, 151, Santa Terezinha- Timóteo/MG - 35181300 

b) Promover a pesquisa e o ensino, sob as diversas formas, especialmente no campo da administração 

empresarial, desenvolvendo atividades educativas e programas de aperfeiçoamento técnico e 

gerencial; 

c) Desenvolver atividades científicas, técnicas e culturais que possam contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do País; 

d) Pesquisar e gerar tecnologia gerencial visando à modernização e bem estar da sociedade; 

e) Formar e especializar pessoal para o exercício de funções inerentes à sua área de atuação, por meio 

de programas próprios e específicos; 

f) Prestar, no País ou no Exterior, serviços a terceiros, apoio técnico, científico e operacional, desde 

que compatíveis com os objetivos da FUNDAÇÃO; 

g) Incrementar o intercâmbio de especialistas e de material didático-científico com instituições 

nacionais e internacionais de fins idêntico ou semelhante; 

h) Criar, instituir, desenvolver e manter centros ou projetos especiais em parceria com empresas, 

visando o desenvolvimento de tecnologias de gestão de interesse mútuo.  

III.  Na área de Assistência Social: 

a) Prestação de serviço gratuito, permanente e sem qualquer discriminação de clientela, nos 

projetos, programas, benefícios e serviços de assistência social; 

b) Criar e manter oportunidades educativas para aperfeiçoamento, especialização e 

qualificação de profissionais envolvidos na área; 

c) Buscar soluções para problemas referentes à exclusão social, através de estudos científicos 

objetivando a promoção do bem estar da comunidade; 

d) Motivar a comunidade a participar diretamente das atividades voltadas para melhoria da 

qualidade de vida; 

e) Contribuir, inclusive monetariamente, para intensificação de intercâmbios entre as 

entidades, associações e instituições;  

f) Patrocinar eventos nas áreas esportivas, campanhas e culturais; 

g) Organizar programas de assistência à saúde dos trabalhadores e da comunidade; 

h) Gerenciamento da certificação social; 

i) Elaboração do balanço social; 

j) Priorização das ações voltadas para Assistência Social. 

IV.  Na área de Meio Ambiente: 

a) Criação de escolas e núcleos educacionais de todos os níveis; 
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b) Promoção de pesquisas, estudo e monitoramento científico que amplie o conhecimento humano 

sobre a biodiversidade e outros aspectos ecológicos; 

c) Gerenciamento, vigilância e manejo de ecossistemas em área de sua propriedade e em outras áreas 

destinadas a conservação ambiental; 

d) Desenvolver e incentivar projetos e experimentas que visem harmonizar as atividades produtivas 

do homem com o ambiente, de forma a proporcionar meios autossustentados de mútua 

subsistência; 

e) Incentivo ao cooperativismo das populações locais gerando e partilhando os conhecimentos 

relativos à conservação e gestão da região; 

f) Estimular a criação, adequação e sistematização de legislação nos níveis municipal, estadual e 

federal, com o objetivo de instrumentalizar à sociedade, para defesa eficaz de seu patrimônio 

ambiental; 

g) Publicação de matérias concernentes ao objetivo da FUNDAÇÃO; 

h) Organização e produção de atividades educacionais e eventos, tais como conferências, seminários, 

palestras e exposições; 

i) Manter intercâmbio e firmar convênios com iniciativas e entidades governamentais e não 

governamentais, que trabalhem pelos mesmos objetivos; 

j) Prestar serviços e assessoria técnica na área educacional e ambiental; 

l) Defender, promover e resgatar o acervo histórico, arqueológico, paleológico, cultural e das 

tradições regionais; 

m) Desenvolver toda e qualquer atividade de acordo com o objetivo institucional;  

n) Gerenciamento dos resíduos industriais; 

o) Gerenciamento da certificação ambiental; 

p) Elaboração do balanço ambiental. 

V.  Na área de Cultura: 

a) Produzir, divulgar e veicular programa de interesse das diversas comunidades regionais, 

preservando o seu folclore, tradições e cultura; 

b) Atuar no campo cultural, promovendo, ou criando condições para a realização de eventos 

artísticos e culturais, publicando e divulgando livros, revistas, boletins e trabalhos correlatos 

aos fins da Entidade; 

c) Estabelecer contratos com empresas de radiodifusão com o propósito de produzir e veicular 

programa cultural, informativo e educacional; 
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d) Produzir, vender e distribuir documentários, peças publicitárias, programas jornalísticos, 

shows, vídeos institucionais e livros em geral. 

VI. Na área de pesquisa e tecnologia 

a) Desenvolver estudos e pesquisas tecnológicas na área ambiental, de qualidade, de 

produção e de mercado; 

b) Organizar do acervo técnico e histórico da empresa; 

c) Organizar eventos, exposições, feiras, congressos e seminários; 

d) Desenvolver projetos e novos produtos; 

e) Gestão do laboratório, centro de pesquisa e tecnologia; 

f) Avaliação dos processos de gestão e de produção; 

g) Gerenciamento da certificação de qualidade total; 

h) Desenvolver treinamentos e qualificação profissional. 

 

1.3. OBJETIVO  

Promover e estimular o desenvolvimento psicossocial das crianças, jovens e adultos da comunidade 

à nossa volta através da música, educação artística, ambiental e esportiva, contribuindo com o 

desenvolvimento da cidadania, assegurando os direitos da criança e do adolescente e dando 

suporte as famílias. 

 

 

1.4. INFRAESTRUTURA 

   

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 RECEPÇÃO 01 

02 SALAS DE AULA 08 

03 SALÃO DE EVENTOS 01 

04 BANHEIROS 02 

05 SALA DE TV/ESPERA/LEITURA 01 

06 SALA DE COORDENAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO 01 

07 SALA DE EQUIPE PSICOPEDAGÓGICA 01 
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1.5. ORIGEM DOS RECURSOS 

     

PÚBLICO CONVÊNIO - FIA 
DOAÇÕES- 
EMPRESA 

PRIVADA 

OUTROS TOTAL 

   35.677,94    

  469.543,43  
R$ 505.221,37 

    

1.6. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 

 Características Capacidade de 
Atendimento 

Atendimento 
Atual 

Periodicidade de 
Atendimento 

√ 
Assistência à família (Projeto Escola de 
Pais, Palestras, Orientação e Escuta e 

Interação Pais e Filhos) 

910 719 1 vez ao mês 

√ 
Criança e adolescente (Cursos de música, 
língua inglesa, e futebol) 

885 798 
2 vezes por 
semana 

 Idoso    

√ 
Promoção de integração ao mercado de 
trabalho. (Inclusão Digital e Orientação 

Profissional) 

104 97 
2 vezes por 
semana  

     

1.7. SITUAÇÃO SÓCIA ECONÔMICA DOS BENEFICIÁRIOS 

Renda Familiar Percentual 

Sem renda fixa 1% 
 1 salário mínimo 31% 
 2 a 5 Salários 65% 
 Acima de 5 Salários 3% 

 

1.8. ATENDIMENTOS REALIZADOS 

     

Item CURSO/DESCRIÇÃO CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO 

QUANTIDADE 

ATENDIDOS 
Público 

01 Violão  120  117 alunos Crianças/adolescentes 
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Aulas 2 x na semana. 

02 

Teclado  

Aulas 2 x na semana. 
120  118 alunos Crianças/adolescentes 

03 

Técnica Vocal 

 Aulas 2 x na semana. 
45 45 alunos Crianças/adolescentes 

04 

Música Lúdica  

Aulas 2 x na semana. 
40  38 alunos Crianças 

05 

Inglês 

 Aulas 2 x na semana. 
100 91  alunos Crianças/adolescentes 

06 

Informática 

 Aulas 2 x na semana. 
84 81 alunos 

Adolescentes/jovens entre 
13 e 25 anos 

07 

Pais em Ação 

Encontro 1x ao mês 

Objetivo: 

Proporcionar um 

espaço de 

acolhimento, 

intervenção e troca 

de experiências para 

melhora no processo 

educacional dos filhos 

70 pais por 
encontro 

132 
Pais/Responsáveis pelos 

alunos 

09 

Interação Pais e 

Filhos  

Encontro 1x ao mês 

Objetivo: Fortalecer 

vínculos familiares 

por meio de situações 

do cotidiano e troca 

de experiências. 

300 289 Crianças/adolescentes 

09 Futebol  150 142 Crianças/adolescentes 
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Aulas 2 x na semana. 

10 

Mostra Artística 

1 x ao ano 

Objetivo: Apresentar 

o resultado do 

trabalho desenvolvido 

no ano. 

300 270 
Alunos, familiares e 

comunidade 

11 

Apoio Psicossocial 

Encontro 1x na 

semana 

Objetivo: Trabalhar 

constituição do 

próprio sujeito, como 

os valores e o caráter. 

350 300 Crianças/adolescentes 

12 

Musicalizando na 

Creche Santa 

Terezinha 

 Encontro 1x na 

semana 

Objetivo: 

Estimular o 

desenvolvimento 

musical, promover o 

desenvolvimento 

social e motor das 

crianças. 

20  19 alunos Crianças/adolescentes 

13 

Bateria  

Aulas 2 x na semana. 
30 30 alunos Crianças/adolescentes 

14 

Orientação 

Profissional 

Objetivo: 

Promover o 
autoconhecimento e 

20 16  Adolescentes e Jovens 
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reflexão sobre o 
mundo do trabalho; 

Sensibilizando acerca 

da escolha 

profissional 

15 

Sax/Flauta  

Aulas 2 x na semana. 
60 32 alunos Crianças/adolescentes 

16 

Cinema na sala 

1 x ao mês 

Objetivo: 

Proporcionar um 

momento de cinema 

com filmes com 

moral. 

20 por evento 55 Crianças /adolescentes 

17 

Palestras Educativas 

Conscientizar e 

educar através de 

temas do cotidiano 

50 pessoas por 

evento 
258 Alunos e familiares 

18 

Festival Literário 

1 vez ao ano Objetivo: 

Despertar o interesse 

dos alunos pela 

leitura, poesia e 

literatura. 

400 329 
Alunos, familiares e 

comunidade 

19 

Formaturas 

 2 vezes ao ano 

Objetivo: Valorizar e 

Certificar a boa 

performance dos 

alunos. 

350 pessoas por 

evento 
579 Alunos e familiares 

20 Semana de férias  120 alunos 71 alunos Crianças/adolescentes 
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1 vez ao ano, mês de 

julho 

Objetivo: Otimizar o 

tempo disponível das 

férias de nossos 

alunos e oportunizar 

momentos de 

aprendizado, 

descontração e 

diversão. 

21 

Noite Jovem  

1 vez ao ano 

Proporcionar aos 

alunos a participação 

em evento de porte 

em teatro 

150 pessoas 148 pessoas 
Alunos, familiares e 

comunidade 

22 

Reunião de Pais 

2 vezes ao ano 
 

Objetivo: Estreitar  

nosso vinculo e nos 

aproximar da 

realidade vivida por 

nossos alunos, 

 

100 por evento 97 
Adultos, Pais/Responsáveis 

pelos alunos 

23 

Festa das Crianças  

1 x ao ano 

Objetivo: 

Proporcionar um 

momento de 

diversão, 

descontração e 

confraternização aos 

participantes e 

150  91 Crianças/adolescentes 
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apresentação de 

talentos. 

24 

Orientação e Escuta 

de Crianças e 

adolescentes 

Objetivo: Auxiliar os 

alunos em seu 

desenvolvimento 

psicossocial, 

possibilitando uma 

melhor compreensão 

e ressignificação de 

sua história e facilitar  

espaços de 

interlocução e escuta 

das demandas 

reprimidas dos 

atendidos; 

 

50 40  

 

1.9.  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Item Projetos  Local 

01 

Violão, Teclado, Sax, Técnica Vocal,  

Música Lúdica, Bateria, Inglês, Pais em 

Ação, Informática, Apoio Psicossocial  

Sede- Santa Terezinha 

02 Inglês Macuco- Sede IEF – Espaço cedido 

03 Futebol Campo do Limoeiro 
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1.10.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O instrumento de avaliação utilizado é o questionário de pesquisa, aplicados 

semestralmente, ou fim dos cursos, são tabulados e divulgados entre as partes interessadas. 

As avaliações dos professores para mensuração do aprendizado dos alunos acontecem 

trimestralmente. 

As avaliações dos pais a respeito da qualidade do serviço e do desempenho do aluno 

acontecem semestralmente. 

As avaliações dos alunos acontecem no decorrer das atividades que são vivenciadas, 

obedecendo às especificidades de cada curso. 

Não há monitoramento e avaliação de órgãos externos.  Apenas prestação de contas para 

CMAST e CMDCA quando são solicitados os relatórios. 

 

2. ATIVIDADES 

2.1. REUNIÃO DE PAIS: 1º E 2º SEMESTRES 

2.1.1. DESCRIÇÃO: 

A reunião de Pais é um momento onde buscamos estreitar nossos vínculos e nos aproximar 

mais da realidade vivida por nossos alunos por meio de informações trazidas por seus responsáveis.  

O evento é semestral e acontece no salão de eventos da entidade. Foram realizadas três reuniões, 

uma para responsáveis do projeto de futebol e as outras, para os demais cursos. 

2.1.2. OBJETIVOS: 

04 Interação Pais e Filhos Santa Terezinha, Macuco e Limoeiro 

05 Musicalizando Creche- Santa Terezinha 
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• Apresentar proposta de trabalho da Fundação Emalto para o primeiro e 

segundo semestre do ano de 2017; 

• Apresentar o regulamento da Fundação Emalto; 

• Apresentar nossa equipe de Funcionários; 

• Conhecer os anseios dos pais e responsáveis. 

Público-alvo: Pais e/ou Responsáveis pelos alunos da Fundação Emalto. 

Período de Realização: 09/03/2017 e 10/08/2017 - 19:30 às 21:00. 

2.1.3. RESULTADOS OBTIDOS: 

• Registramos os anseios dos responsáveis presentes; 

• Estreitamos o relacionamento entre responsáveis e Fundação Emalto; 

• Alguns pais solicitaram individualmente o apoio da equipe da Fundação 

para ajudar no desenvolvimento de seu filho no que diz respeito a: 

relacionamento com demais familiares, indisciplina e falta de dedicação aos 

estudos.  

Número de beneficiários atendidos gratuitamente : 52 e 50 pais/responsáveis 

respectivamente. 

2.2. APRESENTAÇÕES MUSICAIS  

Para que os trabalhos de aprendizagem dos alunos da Fundação Emalto fossem mostrados 

e divulgados de uma forma direta, estudantes do curso de música realizam, durante o ano, 

apresentações em diversos lugares da cidade e região. 

2.2.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

• Apresentação de música instrumental;  

• Apresentação de música cantada. 

2.2.2. OBJETIVOS 

• Mostrar os alunos e os trabalhos da entidade ao público;  

• Oportunizar aos alunos novas experiências musicais; 

• Descobrir novos talentos. 

 

2.2.3. LOCAIS, EVENTOS E DATAS 
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• Apresentação dos alunos - Dia da Imprensa 27/06; 

• Apresentação dos alunos- Parque Ipanema/Ipatinga – Dia V, promovido 

pela FIEMG Vale do Aço- 27/08; 

• Apresentação formatura do PROERD – Promovido pela PMMG e parceiros- 

29/11. 

• Apresentação Casa do Papai Noel- Promovido pela aciati/cdl- 15/12. 

 

Público-alvo: Público em geral, participante dos eventos.  

2.2.4. RESULTADOS OBTIDOS 

• Crescimento da desenvoltura dos alunos; 

• Convite para novas apresentações; 

• Elevação da autoestima dos alunos; 

• Apresentação do trabalho realizado pela Fundação para a comunidade 

 

Número de beneficiários atendidos gratuitamente: Público estimado aproximadamente 

por evento, na ordem: 100, 500, 1000 e 200 pessoas. 

 

 

2.3. FESTIVAL LITERÁRIO 

DESCRIÇÃO: O Festival Literário da Fundação Emalto é um evento anual em formato de 

festival, realizado na cidade de Timóteo, nas dependências do Sítio Vovô Laurindo, no bairro 

Limoeiro. Nele, acontecem recitais, dança e música. Tem o objetivo de contribuir para o 

crescimento artístico-musical, pesquisa e leitura de jovens estudantes de música, através do 

contato com renomados compositores nacionais e, também, promover momentos artísticos de alta 

performance para o público em geral.  

Tema trabalhado: Vida e Obra de Rita Lee 

2.3.1. OBJETIVOS: 

• Despertar o interesse dos alunos pela leitura, especialmente da poesia e 

literatura, pesquisa de obras e músicas renomadas; 

• Reconhecer a Arte como reprodutora de hábitos e costumes de um povo; 
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• Desenvolver o gosto estético dos alunos, suas habilidades, de apreciar a 

poesia, a música como uma expressão artística, tanto na forma quanto no 

conteúdo; 

• Aflorar a sensibilidade e a criatividade dos alunos. 

 

Público-alvo: Público em geral 

Período de realização: 27/06/2017 de 19:30 às 21:00 

2.3.2. RESULTADOS OBTIDOS: 

• Melhora na leitura e escrita; 

• Apresentações musicais e poéticas de alto nível; 

• Elevação da autoestima dos alunos e do público; 

• Conhecimento da vida e obra do autor. 

•  

Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 329 pessoas 

 

 

2.4. JOGOS PROJETO ATLETA NOTA 10! 

2.4.1. DESCRIÇÃO:  

O futebol é muito presente em nossas vidas. Mesmo quem não pratica a modalidade é 

quase impossível ficar alheio a esse esporte.  No entendimento da Fundação Emalto, o futebol 

apresenta-se como um fenômeno social. A partir desse pensamento, teve início em 2010, o projeto 

“Atleta nota 10/Escolinha de futebol. O projeto visa preencher o tempo ocioso das crianças e 

jovens, de nossa região, através do futebol de campo, na tentativa de orientar a prática do esporte, 

respeitando a individualidade biológica, o desenvolvimento do jovem atleta, aproveitando o 

futebol como meio de socialização, inteiração e educação, procurando desenvolver habilidades 

físicas, motoras, técnicas e táticas. Os alunos são atendidos também pela equipe psicopedagógica 

da Fundação, uma vez ao mês, no projeto Apoio Psicopedagógico.  
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OBJETIVOS:   

 Proporcionar um momento de prática do futebol ensinado; 

• Promover o intercâmbio social, a autonomia e a solidariedade através do 

futebol; 

•  Promover o aprendizado em grupo, a cooperação e a parceria; 

•  Incentivar o futebol como alternativa às drogas e tempos ociosos, 

estimulando à vida saudável e prevenção de doenças; 

•  Proporcionar a oportunidade à participação em eventos esportivos e 

culturais como gincanas, festivais, torneios, campeonatos; 

•  Estimular a prática regular de atividades físicas; 

•  Estimular o trabalho em grupo e a convivência comunitária; 

• Contribuir para a formação cidadã e de bons valores; 

• Elevar a autoestima dos alunos. 

 

Público-alvo: Alunos da Fundação Emalto e seus familiares. 

Período de Realização: 15/01/2017 a 15/12/2017  

2.4.2. RESULTADOS OBTIDOS: 

• Diminuição de evasão escolar; 

• Melhora no aproveitamento escolar; 

• Participação dos pais e comunidade; 

• Elevação da autoestima dos alunos e da comunidade; 

• Reconhecimento do trabalho desenvolvido. 

 

2.4.3. JOGOS REALIZADOS 

Jogo: Projeto Nota 10 x Ana Moura 

Data: 18/03/2017 Horário:15:00 

1° Jogo: Categoria sub 9 - Projeto Nota 10       9 x 0      Ana Moura 

2° Jogo: Categoria sub 11 - Projeto Nota 10     6 x 1      Ana Moura 

Quantidade de Alunos e Pais presentes no jogo: 120 pessoas 

Jogo: Projeto Nota 10 (time A) x Projeto Nota 10 (time B) 

Data: 26/03/2017  Horário:08:00 
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1° Jogo: Categoria sub 11- Projeto Nota 10 (time A)       3 x 1      Projeto Nota 10 (time B) 

2° Jogo: Categoria sub 13 - Projeto Nota 10 (time A)     5 x 5     Projeto Nota 10 (time B) 

Quantidade de Alunos e Pais presentes no jogo: 60 pessoas 

Jogo: Projeto Nota 10 x Jaguaraçu 

Data: 12/08/2017  Horário:08:00 

1° Jogo: Categoria sub 10 -11  - Projeto Nota 10       2 x 0      Jaguaraçu 

2° Jogo: Categoria sub 12- 13 -  Projeto Nota 10      1 x 1      Jaguaraçu 

3° Jogo: Categoria sub 15 em diante - Projeto Nota 10  3 x 2   Jaguaraçu 

Quantidade de Alunos e Pais presentes no jogo: 150 pessoas 

Jogo: Projeto Nota 10 x Ana Moura 

Data: 02/09/2017  Horário:08:00 

1° Jogo: Categoria sub 10 -11  - Projeto Nota 10       0 x 2     Ana Moura 

2° Jogo: Categoria sub 12- 13 -  Projeto Nota 10     3 x 0       Ana Moura 

3° Jogo: Categoria sub 15 em diante - Projeto Nota 10  3 x 2   Ana Moura 

Quantidade de Alunos e Pais presentes no jogo: 150 pessoas 

Número de beneficiários atendidos gratuitamente com aula de futebol : 142 alunos. 

 

2.5. NOITE JOVEM: TOCA RITA LEE 

2.5.1. DESCRIÇÃO: 

A Fundação Emalto conta com um grupo alunos para apresentação musical em vários 

eventos. Durante todo ano, eles se apresentam em escolas, praças, empresas, teatros, etc. A 

formação do grupo é composta por estudantes de música bem ecléticos musicalmente e teve como 

proposta fazer um resgate didático da Música Popular Brasileira. Os alunos puderam perceber a 

grandiosidade e responsabilidade de se apresentarem em um show de grande porte no teatro da 

Fundação Aperam. 

2.5.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Apresentação de música cantada e tocada. 
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2.5.3. OBJETIVOS: 

• Apresentar os alunos/artistas e os trabalhos da entidade ao público;  

• Oportunizar aos alunos novas experiências musicais  

Público-alvo: Público em geral 

Período de Realização: 25/08/2017 de 20:0 às 21:00hs. 

Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 150 pessoas. 

2.5.4. RESULTADOS OBTIDOS: 

 

• Melhora na desenvoltura dos alunos; 

• Convite para novas apresentações; 

 

2.6. SEMANA DE FÉRIAS 

2.6.1. DESCRIÇÃO: 

A Semana de Férias foi criada com o intuito de otimizar o tempo disponível das férias de 

nossos alunos e das crianças e adolescentes da comunidade e oportunizar momentos de 

aprendizado, descontração e diversão.  

2.6.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Oficina de Arte em Palito; 

• Oficina de Fazer Massinha; 

• Oficina Acripuf; 

• Sala de Jogos: Quebra Cabeça, Vídeo game e Jogos pedagógicos; 

• Oficina de Técnica Vocal; 

• Oficina de Violino; 

• Oficina de Customização de Roupas; 

• Oficina de EVA; 

• Oficina de Bijuterias; 

• Oficina de construção de jogos; 

• Cinema Especial; 
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• Qual é a música? 

 

2.6.3. OBJETIVOS: 

• Proporcionar aos alunos um momento de descontração e diversão; 

• Atrair alunos para nossas atividades; 

• Integrar os alunos dos dois turnos. 

 

Público-alvo: Alunos da Fundação Emalto 

Período de Realização: 17/07/2017 a 21/07/2017 de 13:30 às 17:00. 

2.6.4. RESULTADOS OBTIDOS: 

• Muita diversão e confraternização; 

• Integração geral dos alunos; 

• Participação efetiva nas atividades propostas. 

 

Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 71 participantes. 

2.7. FORMATURA 1º E 2º SEMESTRES DE 2017 

2.7.1. DESCRIÇÃO: 

Sempre em julho e dezembro, a Fundação Emalto realiza a entrega de certificados aos 

alunos que tiveram boa performance durante o período de curso. Este ano, foram entregues 

certificados aos alunos dos cursos de Informática, Corel Draw, Inglês, Violão, Teclado, Bateria e 

Musicalização. A formatura foi realizada no sítio Vovô Laurindo.   

2.7.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Apresentação de música instrumental; 

• Apresentação de música cantada; 

• Entrega de certificados; 

 

2.7.3. OBJETIVOS: 

• Reunir todos os alunos dos cursos e seus familiares; 

• Apresentar o aprendizado dos alunos adquirido durante os cursos de 

instrumento; 
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• Informar aos pais sobre o andamento das atividades da Fundação. 

 

Público-alvo: Alunos, pais e/ou responsáveis e professores. 

Período de realização: 13/07/2017 e 14/12/2017 

2.7.4. RESULTADOS OBTIDOS: 

• Fortalecimento do vínculo Fundação Emalto/família; 

• Elevação da autoestima dos alunos por se apresentarem em um evento; 

• Certificação dos formandos. 

 

Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 289 e 290 pessoas respectivamente. 

2.8. MOVIMENTO CIDADANIA RESPONSÁVEL: JOVENS NO 

TIO QUESTOR 

2.8.1. DESCRIÇÃO: 

O Projeto Jovem Transformadores tem como objetivo, capacitar e estimular adolescentes 

e jovens a disseminar conceitos para exercício da cidadania, de forma responsável e comprometida 

com o desenvolvimento sustentável e é resultado do esforço coletivo das Fundações Emalto e 

Aperam Acesita, Coach gestão de talentos, Conselho Comunitário de Segurança Pública, Corpo de 

Bombeiros, OAB de Timóteo, Paty Publicidade e Secretaria de Estado de trabalho e 

Desenvolvimento Social- SEDESE. 

2.8.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

No dia do Voluntário deste ano foi proposto aos jovens que participaram do projeto uma 

tarde de energia e vida no Sodalício Tio Questor, os jovens do projeto foram capacitados em 2016 

para serem disseminadores/multiplicadores de ações positivas, solidárias, cooperativas e 

responsáveis dentro do contexto familiar, escolar e na comunidade. A visita ao asilo foi mais um 

exercício da pratica da solidariedade e cidadania. 

• Público-alvo: Idosos do Sodalício Tio Questor 

 

Período de realização: 28/08/2017  

2.8.3. RESULTADOS OBTIDOS: 
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• Conscientização dos jovens sobre a necessidade de carinho e atenção dos 

moradores do Asilo; 

• Atuação de jovens imbuídos do espirito de que podem fazer a diferença na 

sociedade e no mundo; 

• Satisfação dos Idosos de receber os jovens transformadores; 

• Tarde muito alegre para todos os participantes. 

 

Número de beneficiários atendidos gratuitamente : 50 jovens transformadores e 31 

moradores do Asilo. 

2.9. FESTA DAS CRIANÇAS 

2.9.1. DESCRIÇÃO: 

A Festa da Criança é um evento que acontece todos os anos para comemorar o dia das 

crianças. Neste ano, foi realizada no dia 11 de outubro na fazenda Vovô Laurindo, no bairro 

Limoeiro, em Timóteo. Os alunos tiveram a oportunidade de participar de várias atividades e ao 

final das brincadeiras, foi realizado o sorteio de nove bicicletas, além, é claro, de se deliciarem com 

um superlanche. Foram trabalhadas neste dia, atividades ligadas às habilidades, a integração, a 

inclusão e a base cultural, tudo isso com o intuito de oportunizar momentos de diversão e 

confraternização.  

2.9.2. ATIVIDADES: 

• Torneio de vôlei; 

• Tirolesa; 

• Cama elástica; 

• Gincana; 

• Jogo de queimada; 

• Jogo da velha humano; 

• Pintura de Rosto; 

• Show de Talentos. 

2.9.3. OBJETIVOS: 

• Proporcionar um momento de diversão, descontração e confraternização 

dos participantes; 
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• Comemorar o dia das crianças. 

 

Público-Alvo: Alunos da Fundação Emalto 

Período de Realização: 28/10/2017 de 08:30 ás 12:00 

2.9.4. RESULTADOS OBTIDOS: 

• Integração Sociocultural; 

• Entretenimento; 

• Momentos de diversão. 

Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 91 participantes  

 

2.10. XII MOSTRA ARTÍSTICA DA FUNDAÇÃO EMALTO  

2.10.1. DESCRIÇÃO: 

No dia de novembro a Fundação Emalto realizou sua 13ª Mostra Artística. Um evento que 

além de estimular novos talentos, tem como finalidade aumentar a integração entre os jovens e 

despertar a criatividade e o trabalho em equipe.  

2.10.2. APRESENTAÇÕES: 

• Teclado; 

• Sax; 

• Violão; 

• Flauta; 

• Bateria; 

• Técnica Vocal; 

• Canto Coral. 

 

2.10.3. OBJETIVOS: 

• Apresentar o resultado do trabalho desenvolvido nos 15 anos de existência 

da Fundação Emalto; 

• Elevar a autoestima dos alunos através de uma apresentação de porte; 

• Oportunizar a comunidade a participação em um evento cultural musical.  

 

Público-alvo: Alunos da Fundação Emalto, seus familiares e convidados. 
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Período de Realização: 01/12/2017 19:30 as 21:30. 

2.10.4. RESULTADOS OBTIDOS: 

• Apresentações de alta qualidade; 

• Reconhecimento do trabalho desenvolvido; 

• Famílias emocionadas. 

Número de beneficiários atendidos gratuitamente:  270 participantes. 

2.11. MUSICALIZANDO NA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA 

TEREZINHA  

2.11.1. DESCRIÇÃO: 

Os alunos da Creche Comunitária Santa Terezinha foram atendidos com o presente projeto 

com o objetivo de estimular o desenvolvimento musical em seus diversos aspectos, promovendo o 

desenvolvimento social e motor da criança possibilitando o aprendizado e um relativo domínio do 

ritmo e percepção musical.  

2.11.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Aulas de musicalização; 

 

2.11.3. OBJETIVOS: 

• Promover o desenvolvimento musical e cultural; 

• Ensinar ludicamente a percepção rítmica, melódica , os materiais sonoros;  

Público-alvo: crianças de 1 a 2 anos de idade de ambos os sexos, de uma turma. 

Período de Realização: 10/05/2017 a 10/12/2017, em aulas de 50 minutos. 

2.11.4. RESULTADOS OBTIDOS 

• Alegria e satisfação dos alunos; 

• Aprendizado rítmico e melódico; 

• Integração ao mundo da música. 

 

Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 19 crianças 
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2.12. PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO 

2.12.1. DESCRIÇÃO: 

A Fundação Emalto foi proponente em um edital do Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente- CMDCA via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- 

FMDCA onde conseguiu captar recurso para o Plano de Atendimento Socioeducativo de 

Timóteo. A mesma foi responsável pela coordenação de todo o processo de elaboração do Plano 

junto a uma comissão representada pela Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal 

de Assistência Social, CMDCA e demais agentes do Sistema de Garantia de Direitos Humanos 

das Crianças e Adolescentes – SGDH de Timóteo.  

2.12.2. PÚBLICO-ALVO: 

Adolescentes que são ou serão inseridos no Serviço de Atendimento Socioeducativo da cidade 

de Timóteo. 

 

2.12.3.  RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS:  

Integração dos atores do sistema de Garantia de Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes 

– SGDH, elaboração de um diagnóstico rico em informações sobre o serviço em funcionamento, 

identificação das potencialidades e fragilidades do serviço, elaboração de um Plano de Ação de 

Curto, médio e Longo prazo para melhoria e avanços das políticas públicas para o usuário do 

serviço. 

2.12.4. DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE:  

Realizado de 01/02/2017 a 30/08/2017. 
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3. FOTOS 
TORNEIO DE INTEGRAÇÃO 

 

9º FESTIVAL LITERÁRIO 
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FORMATURA 1º SEMESTRE 

 

SEMANA DE FÉRIAS 
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DIA DAS CRIANÇAS 

 

13º MOSTRA ARTISTICA
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FORMATURA 2º SEMESTRE

 

 

 

 

 

 


