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Resumo 
Inicialmente o projeto consiste em auxiliar nas 

atividades administrativas do “Lar Pequeno 

Leão” com intuito de conhecer melhor o Lar e 

posteriormente vir a dar aulas de reforço aos 

jovens de ensino médio apoiando-os a ingressar 

em uma instituição de ensino superior.  

 

1. Objetivos  
Contribuir com instituições promotoras do bem 

social e comum, especificamente, o ”Lar 

Pequeno Leão”, incentivando a democratização 

do saber, hoje sabidamente um meio de 

exclusão social, incentivando principalmente os 

jovens a continuarem seus estudos, 

desenvolvendo assim, a solidariedade, a 

subsidiariedade e o bem comum entre o Centro 

Universitário da FEI e a comunidade no 

entorno. 

 

2. Metodologia  
Para o desenvolvimento do projeto foram 

necessários leituras, pesquisas e discussões em 

encontros periódicos para aprofundamento e 

análise dos resultados. 

A princípio estive presente no Lar para conhecer 

a rotina das crianças e jovens e auxiliar em 

tarefas administrativas, paralelo a isto, 

juntamente com professores e outros alunos, 

formular aulas de reforço para os jovens de 

ensino médio do Lar, a partir de uma avaliação 

de conhecimentos aplicada a eles, vindo a 

trabalhar, além de conteúdos básicos de 

português e matemática, aulas de atualidades e 

esclarecer qualquer duvida dos mesmos a 

respeito de bolsas de estudo e formas de 

ingresso em uma instituição de ensino superior. 

 

3. Resultados  
Inicialmente percebi certo bloqueio vindo do 

Lar em me relacionar com as crianças e saber 

mais da sua rotina, porém continuei indo até o 

Lar para auxiliar na digitação de notas fiscais 

até o início das aulas nesse segundo semestre. 

A experiência tem sido muito enriquecedora, a 

mim como pessoa, estar à disposição para 

ajudar, auxiliar, incentivar e mesmo que pouco, 

conhecer melhor a rotina dessas crianças e 

jovens e mostra-los que existem pessoas que se 

preocupam com eles e com o seu futuro e que 

acreditam no seu potencial como pessoa e 

futuramente como profissional.  

Quanto às aulas, acontecem reuniões semanais 

para preparação e aperfeiçoamento das mesmas 

e analise do desenvolvimento dos alunos. 

 

4. Conclusões  
No projeto, o principio de solidariedade se faz 

presente a partir do momento em que me dispus 

a colaborar com as atividades administrativas 

estando presente semanalmente na rotina do 

Lar.  

Já o princípio de subsidiariedade aparece 

quando nos dispomos a auxiliar e incentivar os 

jovens a continuarem seus estudos visando um 

futuro mais promissor. As aulas acabaram de ser 

iniciadas, teremos um desafio pela frente. 

A iniciativa do Centro Universitário da FEI em 

desenvolver um projeto de ação social no “Lar 

Pequeno Leão” visa, claramente, o bem comum. 
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