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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
 Data da Fundação: 25 de novembro de 2013

 O que é? O Projeto Construir é um programa de ensino 
educacional/profissionalizante com foco em jovens e 
adolescentes (de 14 a 22 anos) através da oferta 
gratuita de cursos capacitadores. 

 Nossa proposta: A proposta educativa parte de 
valores e princípios cristãos, sendo uma mão estendida 
a jovens e adolescentes que desejam crescer e 
precisam deste suporte. Busca prevenir o adolescente 
dos desvios da vida através da educação e formação 
profissional. 

 Quem são as pessoas que mantêm a Instituição 
Projeto Construir? São indivíduos voluntários e 
empresas que acreditam na missão do projeto e que 
se identificam no fazer a diferença na vida de 
adolescentes. Pessoas visionárias que sabem o valor 
de nossa Instituição e que farão parte de soluções no 
ato de Educar para Vida.



TRANSFORMANDO REALIDADES

 Em abril de 1987 surgia um dos maiores bairros de Canoas, o 

Guajuviras. Ao longo dos anos o bairro cresceu, e teve sua 

população aumentada. Hoje o bairro mais populoso de Canoas, 
conta com 39.554 habitantes (Censo 2010). 

 A Instituição Projeto Construir encontra-se localizada no 

Guajuviras, em área cedida pela Prefeitura Municipal de 
Canoas.

 Em 2018 foi feita a cedência, em 2019 a construção da estrutura 

para abrigar a sede (espaço de convivência).

 Em 2020 foi feito o cercamento da área, dando mais segurança 

e apoio às ações desenvolvidas.

 Em 2021 a instituição fez parcerias com empresas que doaram 
materiais e equipamentos para dar andamento às atividades 
voluntárias (extintores -PPCI; internet; móveis e armários).



AÇÕES DESENVOLVIDAS

 2013 – fundação e estruturação das ações

 2014 a 2016 - Desenvolvimento de comissões para desenvolver as bases do Projeto; 
elaboração de material didático, realização de campanhas para levantamento recursos e 
divulgação de cursos. 

 2017 – Início das atividades com a turma piloto (em parceria com a Escola São Mateus –
Bairro: Mathias Velho - Canoas/RS)

 2018 – Formatura da 1ª turma de adolescentes. Participação do edital da prefeitura onde 
fomos contemplados com a cedência de uma área de terra para realizar ações 
voluntárias no bairro Guajuviras.

 2019 – Realização de cursos gratuitos para comunidade: informática, futebol, horta 
experimental;  workshop de Educação por Princípios (na Escola Cristo Redentor, Canoas) 
para professores e comunidade interessada em ações sociais.

 2020 - Workshop de Canto; Curso de barbeiro (interrompido por conta da pandemia); 
durante o ano de 2020 foi dado suporte à comunidade através de doações de roupas, 
alimentos, rodas de conversa; ações com os adolescentes em vulnerabilidade.

 2021 - .... Você pode nos ajudar a continuar essa trajetória?



 Instrutor Rafael com alunos do curso de informática básica (2019)

 Atividades esportivas sob coordenação do instrutor Januário Rottini (2019)



 Ações desenvolvidas em 2020 



 Ações em 2021 – Estão sendo realizados encontros semanais com os adolescentes 

para atividades de futebol, entretenimento, espiritualidade e trabalhos de cuidado 

com o local.



VAMOS PLANTAR ESPERANÇA E COLHER FUTURO



PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS
Programas Comunitários: 

 Esporte; 

 Música; 

 Mães que Fazem (artesanato e empreendedorismo das mães dos alunos); 

 Acolhimento (cursos livres sazonais de curta duração: Informática, Barbeiro, Marketing 

pessoal, Bolachas e pães; ...)

Programa de Ensino Aprendizagem 

 Cursos capacitadores de maior tempo de duração, 4 módulos com duração de 4 meses, 

com prazo de 2 anos de duração na sua totalidade

 Em agosto de 2021 lançaremos o curso Horta Educativa.

 Nossa turma teria 25 alunos mas devido às normas preventivas de segurança, iremos 

reduzir para 15 adolescentes. Beneficiaremos em torno de 75 pessoas uma vez que o 
Projeto Construir acompanha às famílias dos alunos atendidos. 



COMO PARTICIPAR DESSAS AÇÕES...

 Campanha Adote um aluno 2021 - Esta campanha visa financiar o aluno que fará o curso de 
Horta Educativa, previsto para iniciar em Agosto/2021. 

 Com o investimento de R$ 210,00 por aluno (recurso para: camisetas, insumos e ferramentas). 

 Necessidades estruturais para sede do Projeto de 2021:

 15 cadeiras tipo universitária com pranchetas

 1 Quadro branco de 2m. com apagador e canetas 

 Bebedouro elétrico

 1 Notebook ou computador de mesa para suporte pedagógico 

 Tapete sanitizante

 Placas de identificação do espaço 

 Grama, mudas e terra preta 

 Folders para divulgação





EMPRESAS PARCEIRAS



ACOMPANHE NOSSAS REDES

 Site: http://projetoconstruir.org.br/

 Video Clipe (Gravação com  colaboradores e adolescentes do projeto Fé e 

esperança) - https://www.youtube.com/watch?v=XxE53FO6wMY

 YOUTUBE - https://www.youtube.com/channel/UCMqB_-6GGKahdnK2DbC3MYQ

 Facebook - https://www.facebook.com/Instituicaoprojetoconstruir

 Instagram - https://www.instagram.com/instituicao_projeto_construir/

 E-MAIL: contato@projetoconstruir.org.br
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