
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 

 

CIDADE SOLIDÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Julia Rodrigues de Araujo 

Registro UEB: 1254182 

Grupo Escoteiro Arujá - 141 - SP 

 

Arujá, 2021 



Introdução 

 

“Minha vontade de ajudar, é porque me dói o coração ver as pessoas e seus 

cachorros magros, passando frio, fome, sendo maltratadas por outras pessoas. 

Eu olhava para as pessoas de rua e pensava: Podia ser rica para poder ajudar, meu 

coração tinha um buraco aberto. 

Nesse projeto, vi que ia poder ajudar, esse buraco no coração está diminuindo. 

Fiquei muito feliz por ver tantas pessoas querendo ajudar, nesse momento todos 

estamos muito tristes, e tem muita gente sem proteção, sem remédios, sem teto pra 

morar, muitas pessoas comem coisas do lixo para se alimentar, e os cachorros são 

os melhores amigos, eles não zombam, eles cuidam do seu dono. 

Quando eu tinha 5 anos, pensava que Deus controlava as pessoas para fazer um 

mundo melhor, mas agora eu seu que o mundo só pode melhorar se a gente quiser. 

Uma vez vi um homem de rua pedindo ração para o seu cachorro, ele não quis 

dinheiro nem roupa, só alimentar seu amigo. 

 

Cada um pode tentar fazer um pouquinho para o mundo ficar melhor!” 

 

Ana Julia R. de Araujo 

9 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planejamento 

O quê? Ajudar as pessoas que não tem vestimentas e cobertores para esse inverno. 

Quem? Divulgar e reunir o máximo de pessoas para arrecadar roupas, cobertores, 

sapatos...  

Onde? Perto da rodoviária, aonde tem o maior fluxo de pessoas na cidade. 

Quando? Nos meses de maio e junho será a arrecadação e no dia 19/06 será feita 

a entrega dos kits. 

Como? Divulgar via redes sociais, solicitando doações de roupas, sapatos e 

cobertores em boas condições de uso e lavadas, no dia da ação, montar um drive 

thru para arrecadação e doação dos itens organizados e divididos por tamanho e 

gênero. 

Por quê? Porque estamos preocupados com um mundo melhor, e como existem 

muitas ações de arrecadação de alimentos, mas não de roupas, e o inverno já está 

chegando, torna-se importante a realização dessa ação, já que existem muitas 

famílias sem emprego e sem condições de comprar vestimentas para o frio. 

Metas e Cronograma 

 

 Semana 1 - 

15/05 

Semana2 - 

22/05 

Semana 3 - 

29/05 

Semana 4 - 

05/06 

Semana 5 - 

12/06 

Semana 6 - 

19/06 

Meta 

1 

Fazer o 

levantamento 

dos 

voluntários 

para 

trabalhar no 

dia Solidário 

e busca de 

parceiros. 

Buscar 

parceiros 

para ajudar 

na causa com 

doações 

(sacolas, 

etiquetas e 

materiais de 

higienização 

para o 

trabalho 

seguro dos 

voluntários,...) 

Buscar 

parceiros 

para ajudar 

na causa com 

doações 

(sacolas, 

etiquetas e 

materiais de 

higienização 

para o 

trabalho 

seguro dos 

voluntários,...) 

Buscar 

parceiros 

para ajudar 

na causa com 

doações 

(sacolas, 

etiquetas e 

materiais de 

higienização 

para o 

trabalho 

seguro dos 

voluntários,...) 

Buscar 

parceiros 

para ajudar 

na causa com 

doações 

(sacolas, 

etiquetas e 

materiais de 

higienização 

para o 

trabalho 

seguro dos 

voluntários,...) 

Montar uma 

tenda no local 

autorizado 

pela 

prefeitura, 

com balcão 

para 

recebimento 

de doações, 

separação e 

entrega dos 

kits. 



 

ODS Contemplada 

 

1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de 

vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos 

extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, 

sociais e ambientais. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/  

 

 

 

 

Meta 

2 

Pedir 

autorização a 

prefeitura 

para o drive 

thru 

Ampla 

divulgação do 

projeto 

Ampla 

divulgação do 

projeto 

Ampla 

divulgação do 

projeto 

Ampla 

divulgação do 

projeto 

Ampla 

divulgação do 

projeto 

Meta 

3 

Pedir 

policiamento 

no local 

durante o 

evento 

Criar um pré-

cadastro das 

pessoas que 

desejam 

receber os 

kits para 

evitar 

aglomeração 

Fazer pré-

cadastro das 

pessoas que 

desejam 

receber os 

kits para 

evitar 

aglomeração 

Fazer pré-

cadastro das 

pessoas que 

desejam 

receber os 

kits para 

evitar 

aglomeração 

Fazer pré-

cadastro das 

pessoas que 

desejam 

receber os 

kits para 

evitar 

aglomeração 

Levantamento 

do total de 

famílias 

alcançadas  

Meta 

4 

Criar um 

ponto de 

arrecadação 

no centro da 

cidade. 

Separar as 

peças 

arrecadadas 

por tamanho 

e sexo. 

Separar as 

peças 

arrecadadas 

por tamanho 

e sexo. 

Separar as 

peças 

arrecadadas 

por tamanho 

e sexo. 

Separar as 

peças 

arrecadadas 

por tamanho 

e sexo. 

Se houver 

sobra de 

roupas, esta 

será doada a 

entidades da 

cidade. 

Meta 

5 

Criar panfleto 

e divulgar 

nas redes 

sociais 

Fazer a 

guarda dos 

kits em local 

determinado 

Fazer a 

guarda dos 

kits em local 

determinado 

 Fazer a 

guarda dos 

kits em local 

determinado 

Fazer a 

guarda dos 

kits em local 

determinado 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/


Relatório 

 

Título do Projeto: CIDADE SOLIDÁRIA 

Responsável: ANA JULIA RODRIGUES DE ARAUJO 

Avaliadora: SHIRLEY TERENCIANO 

Data do Início: 17/05/2021   Data do Término: 19/06/2021 

Colaboradores Voluntários:  

• Valquiria Rodrigues de Araujo - mãe 

• Marcio Alves de Araujo - pai 

• Beatriz de Lima Rojas Rodrigues - tia 

• Julio Cesar Rodrigues de Araujo - sênior 

• Glenda Maria da Silva Barreto - guia 

• Evelyn de Paula Ramos - guia 

• Maria Leonidia L. da S. Bossi - escotista 

• Morgana de Moura Siqueira - escotista 

• Marilucia Alencar Pessoa - escotista 

• Maria Janaíde Xavier - voluntária 

• Mônica Nicole R. Melgar Osuna - prima 

• Isadora Gabriele X. Yamashita - voluntária/lobinha 

• Shirley Terenciano - presidente de honra do Grupo Escoteiro Arujá 

• Elisabete dos Santos Benicio - voluntária 

• Reynaldo Gregório Junior - vereador 

• Alexandre Mikalauskas - tio 

• Nicolle Riman - prima 

• Giuliana Maiolino - voluntária 

• João Carlos Clivati Junior - voluntário  

• Cezar Felipe Ribeiro Gregório - voluntário 

• Flávio Tadeu Miranda de Grossi - voluntário 

• Diulianna Darcie Maiolino - Voluntário 

 



Objetivo do Projeto:  

 

Devido a pandemia, muitas pessoas encontram-se em situação de desemprego ou 

falta de condições para compra de vestimenta. 

Avaliando essa situação, o objetivo é realizar arrecadação de roupas, sapatos, 

cobertos... para que seja distribuídos as pessoas que nesse momento não tem 

condições de comprar ou adquirir vestimentas para o frio. 

 

Recursos necessários a execução do projeto e seus contatos:  

 

 

Execução Contato Custo 

Criação de panfleto 

virtual para divulgação 

da campanha 

Nicole Riman 

Alexandre Micalauskas 

Doação 

Impressão de 4 

panfletos e 

encapamento de 3 

caixas para colocar nos 

pontos de coleta 

Valquiria Doação 

Criação de 1 banner e 

impressão para 

indicação do local de 

entrega 

Valquiria Doação 

1 ponto de coleta 

cedido na OAB de Arujá 

Dra. Beatriz Rojas Doação 

1 ponto de coleta 

cedido na Agromaster 

de Arujá 

João Carlos Clivati 

Junior, 

proprietário 

Doação 

1 ponto de coleta 

cedido no Bazar 

Maiolino 

Onozor Maiolino 

Proprietário 

Doação 



Empréstimo de local 

para guarda das peças 

arrecadadas na Sede 

do Grupo Escoteiro 

Arujá 

Shirley Terenciano Doação 

200 sacolas para 

embalo dos kits 

Elisabete dos Santos 

Benicio 

Doação 

200 sacolas para 

embalo dos kits 

Marcio Alves de Araujo Doação 

Fita adesiva grossa 

 

João Carlos Clivati 

Junior 

Doação 

Criação e impressão do 

banner para 

identificação do local de 

entrega 

Valquiria Rodrigues de 

Araujo 

Doação 

  

Ações realizadas: 

 

Na cidade onde moro, apesar de ser uma cidade muito bonita, percebi que muitas 

pessoas estão em situação difícil devido também a pandemia. Perto dos mercados, 

e nas calçadas existem muitas pessoas dormindo no chão, passando frio, em 

situação de real necessidade. 

Nos bairros mais afastados, famílias inteiras perderem seus entes queridos, e muitas 

não tem mais seus provedores para manter o mínimo necessário para viver. 

Existem muitas crianças nas escolas que vão sem sapato, de bermuda no frio, sem 

blusa, muitas vezes, só para ter o alimento do dia. 

Preocupada com essa situação, acredito que se todos nós fizermos um pouquinho, 

podemos ajudar essas pessoas neste momento tão difícil a ter um pouco de 

conforto. 

Através das redes sociais, divulguei vídeo/panfleto para comover as pessoas a 

praticar a empatia, buscando com que o maior número de pessoas colaborasse 

doando roupas, sapatos, cobertores... Essa ação durou o período de 17/05/2021 a 

15/06/2021, foi me disponibilizado um ponto de coleta fixo nos dias 22/05 e 29/05, 

na sede do grupo escoteiro Arujá - 141, onde outros voluntários, junto comigo, 



fizemos a coleta, e a guarda dos itens arrecadados nos pontos de coleta e na 

própria sede. 

No dia 05/06/2021 separamos por tamanho e gênero, higienizamos esse material, e 

embalamos para entrega de kits, evitando aglomeração e contaminação no 

manuseio das roupas. 

Finalizando o projeto, no dia 19/06/2021 no PAC do centro da cidade fizemos a 

distribuição dos itens arrecadados com o acompanhamento da Guarda Municipal de 

Arujá, assegurando a segurança de todos no local, e com os devidos cuidados com 

relação a aglomeração e higienização das pessoas envolvidas. 

Os itens restantes, foram entregues aos Vicentinos de Arujá, entidade sem fins 

lucrativos, da igreja Católica, onde ocorre a doação de itens e venda de outros para 

compra de remédios, comida e itens faltantes as pessoas que buscam ajuda. 

Acredito assim, ter feito meu melhor possível buscando melhorar um pouco a 

situação das famílias carentes da cidade. 

 

Cronograma realizado: 

 

Data: 17/05/2021 

• Busca dos voluntários para ajudar nesse projeto; 

• Criação do vídeo para busca ativa; 

• Distribuição do vídeo através das redes sociais (facebook, Messenger, 

whatsapp, instagram). 

 

Data: 18/05/2021 

• Busca de parceiros para os pontos de coleta; 

• Elaboração do panfleto para as caixas de coleta; 

• Início das coletas com a família e amigos; 

• Distribuição do vídeo/Panfleto através das redes sociais (facebook, 

Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 19/05/2021 

• Impressão dos panfletos, confecção das caixas de coleta; 



• Coleta pela cidade; 

• Colocação das caixas nos locais para coleta; 

• Distribuição do vídeo/Panfleto através das redes sociais (facebook, 

Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 20/05/2021 

• Coleta pela cidade; 

• Distribuição do vídeo/Panfleto através das redes sociais (facebook, 

Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 21/05/2021 

• Criação do banner para indicação do ponto de coleta; 

• Coleta pela cidade; 

• Distribuição do vídeo/Panfleto através das redes sociais (facebook, 

Messenger, Whatsapp, Instagram). 

 

Data: 22/05/2021 

• Na sede do grupo Escoteiro Arujá, fizemos a coleta dos materiais, no período 

da manhã, separação das meias doadas com pares e a guarda das doações. 

 

Data: 24/05/2021 

• Coleta de doações pela cidade; 

• Compartilhamento do panfleto virtual para divulgação através das redes 

sociais (facebook, Messenger, whatsapp, instagram). 

 

 

Data: 25/05/2021 

• Apresentação do projeto na Câmara Municipal de Arujá através do vereador 

Reynaldo Gregório Junior, ao qual se prontificou a auxiliar na solicitação do 



ponto para entrega dos kits, montagem/desmontagem da barraca e 

acompanhamento da Guarda Civil para o dia do evento; 

• Divulgação do projeto pelo canal oficial do vereador. 

 

Data: 26/05/2021 

• Coleta de doações pela cidade; 

• Compartilhamento do panfleto virtual para divulgação através das redes 

sociais (facebook, Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 27/05/2021 

• Colocação de mais um ponto de coleta na cidade - Bazar Maiolino, 

totalizando 3 pontos. 

• Coleta de doações pela cidade; 

• Gravação de vídeo agradecendo as doações e enfatizando que no sábado 

haverá mais coleta na sede, além de atualizar os pontos de coleta pela 

cidade; 

• Compartilhamento do panfleto virtual para divulgação através das redes 

sociais (facebook, Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 28/05/2021 

• Coleta de doações pela cidade; 

• Compartilhamento do panfleto virtual para divulgação através das redes 

sociais (facebook, Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 29/05/2021 

• Na sede do grupo Escoteiro Arujá, fizemos a coleta dos materiais, no período 

da manhã e a guarda das doações. 

 

Data: 31/05/2021 

• Coleta de doações pela cidade; 

• Compartilhamento do panfleto virtual para divulgação através das redes 

sociais (facebook, Messenger, whatsapp, instagram). 



Data: 01/06/2021 

• Coleta de doações pela cidade; 

• Criação e gravação de vídeo/convite para que pais de escoteiros, chefes e 

diretoria venha colaborar no dia 05/06/2021 a fazendo a separação e guarda 

das roupas na sede do grupo. 

• Divulgação interna no grupo de Whatsapp dos grupos de chefia. 

 

Data: 02/06/2021 

• Coleta de doações pela cidade; 

• Compartilhamento do panfleto virtual para divulgação através das redes 

sociais (facebook, Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 03/06/2021 

• Coleta de doações pela cidade; 

• Compartilhamento do panfleto virtual para divulgação através das redes 

sociais (facebook, Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 04/06/2021 

• Separação e avaliação do estado das doações por tipo: blusas, camisas, 

camisetas, calças, roupas infantis, sapatos, cobertores, acessórios... 

• Alocação em plástico filme com identificação por tipo. 

 

 Data: 07/06/2021 

• Criação do vídeo de agradecimento de toda a doação efetuada, convite para 

que as famílias que precisam de vestimentas, compareçam no dia 19/06/2021 

na Av. João Manoel, Centro - Arujá, em frente ao Terminal Rodoviário de 

Arujá, para efetuar a retirada das doações, no horário das 10:00 as 16:00h. 

 

 



Data: 09/06/2021 

• Coleta de doações pela cidade retirada dos pontos de coleta; 

• Compartilhamento do vídeo de agradecimento para divulgação através das 

redes sociais (facebook, Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 11/06/2021 

• Solicitação, através do vereador Reynaldo Gregório Junior, da presença da 

Guarda Municipal no local do evento; 

• Compartilhamento do vídeo de agradecimento para divulgação através das 

redes sociais (facebook, Messenger, whatsapp, instagram). 

 

Data: 15/06/2021 

• Coleta de doações pela cidade retirada dos pontos de coleta; 

• Captação junto a prefeitura de Arujá, através do vereador Reynaldo Gregório 

Junior da autorização de utilização do espaço público próximo ao Terminal 

Rodoviário de Arujá para entrega dos itens doados; 

• Criação da arte e distribuição pelas redes sociais informando o ponto de 

entrega no sábado dia 19/06/2021. 

 

Data: 16/06/2021 

• Coleta de doações pela cidade retirada dos pontos de coleta; 

• Doação de alimentos arrecadados aos Vicentinos (-+ 3 cestas básicas), 

entidade católica sem fins lucrativos que cuida das pessoas carentes de 

Arujá. 

• Distribuição pelas redes sociais e locais privados do panfleto informando o 

ponto de entrega no sábado dia 19/06/2021. 

 

Data: 17/06/2021 

• Coleta de doações pela cidade retirada dos pontos de coleta; 



• Separação e avaliação do estado das doações por tipo: blusas, camisas, 

camisetas, calças, roupas infantis, sapatos, cobertores, acessórios... 

 

Data: 18/06/2021 

• Preparação da faixa de divulgação a ser fixada na tenda para marcar local da 

entrega. 

 

Data: 19/06/2021 

• Distribuição das doações na Av. João Manoel, Centro - Arujá, em frente ao 

Terminal Rodoviário de Arujá; 

• Foi realizado também a coleta de mais itens para doação, sendo essas 

entregues durante o período do evento; 

•  Entrega dos itens que sobraram, à entidade sem fins lucrativos “Vicentinos” 

na pessoa da Sra. Roseli, para que estas tenham destino as pessoas 

carentes não atingidas durante a campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Itens arrecadados: 

 

Item Quantidade 

Calças 

Calçados 

Bolsas 

Diversos 

Vestidos 

Bermudas/Shorts 

Camisas 

Cachecol 

Toucas 

Casacos/Blusas 

Cobertores 

Lençóis 

Camisetas 

Fraldas 

Calcinhas 

Cueca 

Paletós 

Colete 

Meias 

Meia-calça 

Biquinis 

Roupas infantis/bebês 

Sutiã 

Uniforme PMA 

Trocador de bebê 

Tapete 

 

167 

69 

10 

15 

186 

77 

40 

08 

20 

181 

15 

06 

278 

24 

12 

03 

02 

01 

62 

07 

22 

212 

05 

14 

01 

01 

Total Geral 1429 

 

 



Anexos: 

Processo 310.940/2021 

 



Autorização do espaço: 

 

 



Vídeo para divulgação inicial: https://youtu.be/bkCkIBjEINA 

 

 

Vídeo divulgação e agradecimento: https://youtu.be/X1ynU6zYvi0  

 

Vídeo de pedido aos pais, chefes e diretoria dos escoteiros do grupo para 

ajudar a contar e separar as roupas: https://youtu.be/Nz2hTS8t8uc  

 

 

Vídeo de agradecimento e divulgação do dia da entrega dos itens doados: 

https://youtu.be/JNhBIPJSuTo  

 

https://youtu.be/bkCkIBjEINA
https://youtu.be/X1ynU6zYvi0
https://youtu.be/Nz2hTS8t8uc
https://youtu.be/JNhBIPJSuTo


Vídeo do dia do evento: https://youtu.be/vYgG5ehvCbQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vYgG5ehvCbQ


Panfleto virtual para divulgação dos locais de coleta: 

 

 

 

 



Panfleto atualizado:  

  

 

 

 

 



Ponto de Coleta: OAB de Arujá 

 

 



Ponto de Coleta: Agromaster de Arujá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ponto de Coleta Bazar Maiolino: 

  

 



Divulgação pelas redes sociais: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



  



Arrecadação do dia 22/5 e 29/05: 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ponto de coleta do dia 22/05 - Sede do Grupo: 

 

 

 

 

 

Ponto de coleta 29/05 - Sede do Grupo: 

 

 

 

 

 



Total de Itens Arrecadados (pontos de coleta e fixo): 

 

Cobertores/Edredons 

 

 

Sapatos 

 

 

Sapatos 

 



 

Roupas de bebê 



 

Roupas de criança 

 



 

Camisa social masculina 

 



 

Shorts/Bermudas 

 



 

Saias e Vestidos 



 

Calças jeans 

 



 

Blusas 



 

Camisetas 

 

 

 

 



Total de doações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Itens embalados por tipo: 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



Colaboradores/Voluntários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalização do projeto: Distribuição das doações - 19/06/2021 

 

Faixa de divulgação no dia da doação: 

 

 

    

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Itens restantes doados aos Vicentinos: 

 

 

 

 

“O maior de todos os erros é não fazer nada porque você só pode fazer um pouco” 

SS   

 


