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"Sejam Bem Vindos" - Acolhimento nas unidades de saúde da família de Aracaju e hospital Des. Fernando FrancoProjeto de acolhimento para ser aplicado nas Unidades de Saúde da Família (USF) e no Hospital de Pequeno Porte Des. Fernando Franco, como forma de melhorar o atendimento nas portas de entrada dessas unidades e inserir Aracaju no programa "HumanizaSUS" do Ministério da Saúde (fonte de captação de recursos para a Secretaria de Saúde de Aracaju junto ao Ministério) e aplicar em Aracaju a Política Nacional de Humanização (PNH). https://drive.google.com/open?id=1SJLH0sRqFD8uFSvTIxD40Vc5GUg69iWO
Observatório Social de Aracaju O Observatório Social de Aracaju é um projeto aprovado no planejamento estratégico do município e que foi implementado pela Assessoria de planejamento e desenvolvimento Institucional da Secretaria municipal da Família e Assistência Social. Coordenado pelo Servidor Marcelo Geovane da Cruz teve seu marco inaugural em abril deste ano, com um evento que apresentou o projeto para servidores e técnicos da gestão municipal. Seu objetivo é coletar, organizar, produzir e disseminar dados e informações sobre a realidade socioterritorial de Aracaju. Como ferramenta de apoio ao planejamento e gestão de políticas sociais sua missão é municiar as secretarias e órgão com dados e informações qualificadas, em diversas temáticas relacionadas à área social. O projeto nasce na Assistência, e por isso, tem no CadÚnico municipal uma das principais bases de dados para mapear as condições de vida de mais de 70 mil famílias e cerca de 200 mil pessoas de baixa renda no município. Através da construção dos perfis e caracterizações dessas famílias, em cada bairro da capital, foi possível criar um índice de vulnerabilidade social chamado ICCV – Índice CadÚnico de condição de vida. Com isso, a gestão passa a contar com um indicador para planejamento de políticas sociais em diversas áreas, como educação, emprego e renda, condições de habitabilidade, infraestrutura domiciliar, demandas habitacionais, dentre outras. A gestão municipal também incorpora de maneira efetiva a inteligência geográfica à gestão das políticas sociais, a partir da produção de mapeamentos mais precisos sobre os diversos problemas sociais do município. Através do Observatório Social a Gestão tem firmado parcerias técnico-científicas com Universidade e centros locais de pesquisa, o que potencializa a capacidade da gestão de produzir e gerar conhecimento sobre o município.  Diversos estudos foram desenvolvidos e/ou estão em andamento, dentre eles destacam-se o perfil geral das famílias do caÚnico, perfis socioeconômicos em cada bairro de Aracaju, boletins de informações sociais, relatório sobre homicídios no município, diagnostico municipal de criança e do adolescente de Aracaju, desenvolvimento do SIG CadÚnico, caracterização população em situação de rua de Aracaju, diagnóstico do Plano municipal de Assistência Social, Mapografia Social de Aracaju, dentre outros.https://drive.google.com/open?id=1XxVgBS0zoV_mCGYfnPOQV-NCl9SXM5oo, https://drive.google.com/open?id=17z51iPOPzUp9MLEFcdWVIydcsqh-lj3_, https://drive.google.com/open?id=1-Chgs5ID-tP08L56mt5MjjeIPPS-vb1i, https://drive.google.com/open?id=1JILDkiTG9DD_k_8Qxp3rzC15eablN-zJ, https://drive.google.com/open?id=1gZrNFgpaWJxjE5yMX9_-3IM5B2QtXpqz

Melhoria Contínua nas UBS

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Onésimo Pinto, localizada no Bairro Jardim Centenário em Aracaju – SE, com população altamente dependente do Sistema Único de Saúde (SUS), é composta por seis equipes de saúde da família (ESF), sendo assim responsável pelo atendimento a seis diferentes áreas, as quais vêm crescendo significativamente. Com isso, a UBS possui uma grande demanda de usuários diariamente. A unidade tem horário de funcionamento das 7 às 17 horas e oferta os seguintes serviços: Consultas (médica, enfermagem, pediatria e odontologia) e seus agendamentos; Serviço Social; Imunização; Curativo; Observação; Nebulização; Solicitação de Exames e Consultas em Especialidades; e Verificação do status das solicitações.

Foi percebida uma dificuldade de acesso dos usuários a esses serviços e longas filas no período da manhã, antes mesmo da UBS abrir. Então, foi realizada uma força-tarefa por duas semanas visando entender a demanda e a forma de acesso estabelecida para os diferentes serviços, para assim, realizar os ajustes necessários para garantir o acesso de todos os usuários.  Esta foi composta por uma equipe de profissionais das Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e do Planejamento, Gestão e Orçamento (SEPLOG) trabalhando em parceria.

A equipe da SMS realizou análises diárias, e percebeu que o modo como as senhas de acesso aos usuários estavam definidas, restringia a entrada dos mesmos aos serviços. Havia uma distribuição de um número de senhas limitadas para cada serviço, principalmente para a Solicitação de Exames e Consultas em Especialidades e a Verificação dos status (30 senhas, sendo 15 normais e 15 preferenciais). Além disso, todos os usuários eram agendados para as consultas às 7 horas (tendo seu atendimento por ordem de chegada). Ambas situações culminavam na chegada de uma enorme demanda de usuários ainda pela madrugada para garantir seu lugar na fila, e consequentemente, uma senha para atender sua necessidade.

Ademais, serviços como agendamento de consultas internas e solicitação de exames e consultas em especialidades só eram realizados no turno da manhã. Dessa forma, os profissionais que não tivessem consultas agendadas para a tarde apresentavam ociosidade neste período, reduzindo ainda mais o número de pessoas que poderiam ter suas necessidades atendidas e aumentando as filas existentes antes da abertura da unidade às 7 horas.

Outras observações que foram realizadas a partir das análises dos processos da unidade dizem respeito a parte administrativa-gerencial. Percebeu-se que os documentos não possuíam sistematização para acompanhamento e arquivamento, e ficavam dispersos em diferentes salas, ocupando inclusive macas e cadeiras. Bem como, não seguiam os padrões estabelecidos pela SMS. E também, verificou-se que não havia controle de entrada e saída dos materiais de almoxarifado, acarretando na falta de materiais para o funcionamento da unidade.

A partir disso, iniciou-se uma intervenção que redefiniu a forma de acesso dos usuários da seguinte forma:
•        Todos os serviços devem ser realizados nos dois turnos de funcionamento da UBS, incentivando os usuários a procurarem a unidade no período da tarde;
•        Usuários agendados por bloco de horário, reduzindo o número de pessoas que chegavam a unidade antes das 7 horas;
•        Entrega de senhas (normal e preferencial) para todos os usuários que procuram serviços na UBS;
•        Definição de postos de trabalho para cada tipo de serviço, de acordo com a demanda, ou seja, número de computadores e atendentes versus número de usuários em fila;
•        Alteração de layout das longarinas da sala de espera/recepção para melhorar o fluxo de atendimento;
•        Mudança de gerente da UBS após avaliação de perfil;
•        Organização e limpeza dos documentos existentes na unidade;
•        Organização dos processos administrativos;
•        Organização e limpeza da salas e almoxarifado;
•        Melhoria da sinalização (comunicação visual) da unidade.

Observou-se, então, que antes das alterações eram atendidas pela recepção em torno de 150 pessoas por dia. Na semana em que ocorreram as mudanças, em um dia chegaram a ser atendidas 470 pessoas, triplicando assim o acesso dos usuários. Isso ocorreu devido à grande demanda reprimida. Atualmente, o número de pessoas que fica esperando antes da abertura da unidade reduziu significativamente, e os usuários passaram a frequentar a UBS durante todo o dia, tendo assim, a demanda distribuída em diferentes horários. Dessa forma, reduziu-se o tempo de espera dos usuários nas filas, otimizando a capacidade instalada de computadores e recepcionistas. Vale ressaltar que todas as modificações realizadas não geraram custos. Toda essa experiência inspirou um movimento que culminará em novas intervenções nas demais 44 unidades básicas de saúde do município de Aracaju, priorizando as que apresentam maiores dificuldades.

Mantendo a parceria entre a SMS e a SEPLOG, discutiu-se a possibilidade de criação de meios para dar maior autonomia aos usuários em alguns serviços e/ou aumentar a comodidade para que ele possa realiza-los sem ter a necessidade de ir à unidade. Assim, surgiram duas possibilidades: a disponibilização de um portal online e de um totem na UBS. Ambos apresentando as seguintes ofertas: Agendamento de consultas internas da UBS; Verificação dos status dos exames solicitados; Lista de espera; e Carteira de Vacinação. Com isso, espera-se reduzir tanto a demanda que procura esses serviços na UBS, aumentando a satisfação e a comodidade do usuário, quanto a utilização de profissionais da unidade para realiza-los, deixando-os disponíveis para atender aos demais serviços da unidade, reduzindo ainda mais as filas e os tempos de espera.https://drive.google.com/open?id=16cVmY9Vi4S5welvH-35_UOmADEq1uKFz, https://drive.google.com/open?id=1KccpPJIV4j_oFsY06WdMnaMqYuIg_n1y, https://drive.google.com/open?id=1qjD0Fg7JajP93A2r-gByOyyXMPd-fZE4, https://drive.google.com/open?id=18O6TTDAMj2IK7HJbIX5DxeTipGliutr_, https://drive.google.com/open?id=1pYijJTg1t-MLnKFefHEpt4UQN0U_PRuF
Intervenções Urbanas A Intervenção urbana é um projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente , que conta com o apoio da Emsurb e Emurb e UniversidadeTiradentes e tem como objetivo transformar espaços que acumulam resíduos da construção civil em áreas de convivência feitas com materiais recicláveis, como pneus. O ponto forte da intervenção urbana é a participação da comunidade, que é sensibilizada diretamente pela equipe de educação ambiental da Sema e se envolveu em todas as etapas do projeto, desde o projeto à execução. O projeto foi iniciado no ano de 2017, em parceria com o Núcleo de Projetos do curso de Arquitetura da Unit, no Bairro Santos Dumont, onde foram confeccionados mobiliários a partir de materiais recicláveis com a ajuda da comunidade, a área foi inaugurada em 2018 e até o momento presente encontra-se com sua estrutura preservada, o que demonstra que a comunidade está cuidado do espaço público. Em 2019 a intervenção urbana teve continuidade, no Bairro Soledade, entretanto com algumas alterações, nesse caso intervenção foi realizada em parceria com a Emsurb e Emurb e a comunidade e para dá uma maior celeridade ao ao processo os mobiliários foram adquiridos por meio de compensação ambiental, onde é facultado ao infrator a conversão das multas ambientais em aquisição de mobiliários de qualidade feitos de pneu. A área da intervenção do Soledade foi feita com o apoio da comunidade em todas as etapas do projeto e entregue no mês de março de 2019. Outra Intervenção que está para ser inaugurada é a do Bairro Getúlio Vargas, que será feito em parceria com a Unit e inaugurado em abril.https://drive.google.com/open?id=15Zto38jB5g5dT4r6bLxuMsbnhWNdCeZ_, https://drive.google.com/open?id=16cQNKFscc1qE7XUv8tDQA_KmVw5fcULS, https://drive.google.com/open?id=1tpSCF90hOCxQcY8j8vJfRThM6TxvO37T, https://drive.google.com/open?id=1q7QLwBbwzFIVz_GVzs5wga5TC91UB3Z-, https://drive.google.com/open?id=15YT1Q1Mp7Ibi4AceRuIqOpwYjG7tjqxX

Programa Começar de Novo, na SEMA/PMA

   O Programa Começar de Novo é iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que tem por objetivo a reinserção de pessoas apenadas em regime semiaberto ou aberto através do trabalho, com vagas ofertadas por entes públicos ou privados.
   Em janeiro de 2015, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) aderiu ao Programa ao acolher 7 (sete) beneficiários(as) para o desenvolvimento de funções ligadas à limpeza e conservação das dependências físicas do órgão. Este procedimento foi mediado pelo Tribunal de Justiça do estado de Sergipe (TJ/SE) e Conselho da Comunidade na Execução Penal de Sergipe (CCEP).
   Considerado o desempenho satisfatório no exercício das funções, os(as) beneficiários(as) do Programa tiveram os seus contratos renovados ao longo dos anos, e mesmo diante de eventuais saídas destes(as), suas vagas ficaram disponíveis para outros beneficiários cadastrados no Portal de Oportunidades, sendo devidamente contratados.
   Desde 2017 a SEMA ofertou mais 8 (oito) vagas, ampliando para 15 as pessoas assistidas pelo Programa Começar de Novo. Desde então, estes(as) 8 beneficiários(as) atuam nos trabalhos ligados ao Plano Municipal de Arborização Urbana, que engloba ações de plantio, manutenção e recuperação da cobertura arbórea em Aracaju em conjunto com a equipe de Arborização da SEMA, lotada no Horto do Parque Augusto Franco.
     Até 2018, os(as) beneficiários(as) foram corresponsáveis pelo plantio de 4.170 mudas e pela produção de 18.648 mudas florestais, que estão sendo fortalecidas para que os plantios contem com índices mais elevados de sobrevivência, com mudas maiores e mais resistentes.
   Tanto as equipes de limpeza e conservação quanto à empregada nos trabalhos de arborização da Cidade contam com pessoas muito empenhadas no desenvolvimento de suas funções, e até então não se tem registro de queixas contra estes, nem mesmo notícias sobre reincidência em cometimento de crimes, fazendo desta iniciativa um caso de sucesso como ação que promove justiça social como oportunidade de reinserção; correição ambiental ao conferir salubridade nos ambientes de trabalho e os benefícios ambientais da arborização urbana; bem como viabilidade econômica, com uma modalidade de contratação especial vantajosa também à Administração Pública, visto que isenta a contratante de alguns encargos de natureza trabalhista, visto que a finalidade do contrato é a da reinserção social de pessoas apenadas.https://drive.google.com/open?id=1GwrfsO8SM9hgN8h66qErU8mbTddV7oQL, https://drive.google.com/open?id=1wHVUo1d6m0JIOoLkgAtQQvAN2FR1Qo6Q

Projeto Mais Cidadania O Projeto Mais Cidadania tem por objetivo trabalhar o Tema Cidadania em formato de percurso de 12 meses, junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças e adolescentes.https://drive.google.com/open?id=1WBwwxo1WZ7XnIODIZICATMdDoLmkQSMS, https://drive.google.com/open?id=1gOW7kPNnOVXUb6CI-jePcO5j5x7VvfXR, https://drive.google.com/open?id=18U__EF_VxQWSfZ65pd_kWvd0ibfEHQjQ, https://drive.google.com/open?id=1UFEtbRPZzslNg2OInLoSTFJ7Kye3980J, https://drive.google.com/open?id=1Y796do-QVqcH4BKBi7tzy03Qli4chqKZ

PROJETO CALÇADAS DE ARA
Pensando a Cidade Humana com Inovação, Inclusão Social, Intersetorialidade e Sustentabilidade

PRÉVIA:

Tendo-se como inspiração projetos que já existem em várias cidades como São José dos Campos, Goiânia, São Paulo, Porto Alegre, Juiz de Fora, etc, propõe-se aqui o Projeto Piloto de uma Calçada Ideal (conceito já internalizado por teóricos de urbanismo) a ser implementado em trechos de uma rua do Centro de Aracaju, a ser escolhida estrategicamente, que tenha apelo comercial e turístico, constituindo-se um marco simbólico inicial na melhoria das calçadas de Aracaju. 

A confecção destas calçadas deverá ser realizada, de forma remunerada, por nossos usuários selecionados do Centro Pop (pessoas em situação de rua) que deverão ser capacitados e, assim, aprenderem um novo ofício e se tornarem especialistas como “calceteiros” para futuras demandas.
Uma Calçada Ideal é aquela que é larga, com faixa livre para circulação, é nivelada sem obstáculos, tem piso apropriado, é acessível (rampas e piso tátil), possui iluminação com altura apropriada ao pedestre, é sombreada com vegetação adequada ao meio urbano, conta com faixa de serviço, com pontos de descanso e atração (bancos e outros mobiliários urbanos), trazendo vida e segurança aos usuários.

O Projeto pauta-se na possibilidade de uma parceria público privada, onde os proprietários dos imóveis cujas calçadas vão ser regularizadas são sensibilizados quanto à importância da melhoria de suas calçadas para o seu negócio e para a cidade, e fazem a aquisição dos materiais necessários para o trecho correspondente à frente do seu lote e contratam a mão de obra formada pela Prefeitura, por um valor a baixo custo padrão, estudado pelo Poder Público. 
A Prefeitura, por sua vez, deverá criar uma lei das calçadas, elaborar os projetos, formar os calceteiros e fiscalizar as obras, conforme os padrões estabelecidos, ajudando os proprietários dos imóveis no que for necessário. Os proprietários que fazem a adesão, contarão com descontos no IPTU no ano subseqüente.

VER PROJETO COMPLETO NOS ARQUIVOS EM ANEXOhttps://drive.google.com/open?id=13CQ0aEij6SDLNdvhABPHg7Kfsk0O6JdT, https://drive.google.com/open?id=1DY3cVjT_QAl8i9SSFVgB3GsxXjBaP2xE

https://drive.google.com/open?id=1SJLH0sRqFD8uFSvTIxD40Vc5GUg69iWO


Sons no SUS

PROJETO SONS NO SUS ARACAJU

O Centro de Educação Permanente da Saúde – CEPS é responsável pela política de educação em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, suas ações estão divididas em três eixos estratégicos, a saber: Educação Permanente, Ensino-Serviço e o eixo Inovação em Saúde. Apesar de cada eixo ter suas especificidades, os três coexistem na perspectiva de transformar e modificar o cotidiano dos serviços a partir da qualificação das práticas dos trabalhadores, reafirmando os princípios do SUS e o compromisso com o direito ao acesso à saúde.
O Eixo Inovação em Saúde aporta a criação de práticas de saúde pela ampliação da clinica, fomentando a dimensão subjetiva do viver a partir das conexões saúde-arte-educação. Dentre as iniciativas desenvolvidas nesse Eixo, está o Projeto inovador genuinamente aracajuano, Sons no SUS:
Os ambientes de saúde estão no imaginário da população como um lugar desagradável e facilmente conseguimos explicações para esta verdade. Com exceção dos profissionais que ali trabalham, quando temos que ir a um Hospital, Unidade de Pronto Atendimento ou Unidade Básica de Saúde é porque demandamos de cuidado e buscamos nos serviços de saúde o alívio para dores ou sofrimentos.
Reconhecendo a música como uma das artes mais democráticas, sobretudo no que diz respeito ao seu acesso e avaliando a capacidade de interferência direta no estado de humor, iniciativas com o intuito de levar música aos hospitais não são algo novo no mundo e existem relatos de experiências positivas em âmbito internacional. É o caso, por exemplo, da iniciativa que culminou na criação de um Centro de Formação de Músicos Interventores na Universidade Marc Bloch, em Estrasburgo, na França. O centro é coordenado por Victor Flusser, um brasileiro, e é o primeiro no mundo que forma músicos profissionais para interação em ambientes de saúde. No Brasil, temos o Hospital Municipal Odilon Behrens, em Belo Horizonte (MG), que de março a dezembro de 2009 experimentou a música como um dos recursos para o desenvolvimento de seu elogiado projeto de humanização. Além dele, o Hospital Samaritano e o Hospital das Clínicas em São Paulo já utilizou a música como terapia e recurso para qualificação da ambiência. 
Por vezes, através do ritmo ou a letra de uma canção, somos levados a outro lugar sem sequer mexer um músculo. É esta possibilidade oferecida pela música de sair, mesmo que simbolicamente, do lugar em que nos encontramos ou conseguir experimentar o mesmo lugar de outro modo, que nos leva a acreditar na potência do Projeto Sons no SUS, desenvolvido no município de Aracaju.
O Projeto Sons no SUS objetiva estabelecer uma comunicação, através da música, com trabalhadores, usuários e familiares para a melhoria da qualidade do ambiente dos estabelecimentos de saúde e iniciou suas atividades no dia 01 de fevereiro de 2012 com a contratação de estagiários músicos e estudantes do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Sergipe.
Objetivos e metas da experiência desenvolvida: 
•        Utilizar a música para a melhoria da qualidade do ambiente em todos os serviços do SUS Aracaju;
•        Inovar na oferta de cuidado para usuários e trabalhadores do SUS Aracaju;
•        Propiciar outros tipos de encontros entre trabalhadores e usuários;
•        Garantir intervenção de outras áreas do conhecimento para a manutenção de uma clinica ampliada;
•        Estimular uma cultura de utilização da arte como elemento terapêutico nos ambientes do SUS;
•        Sensibilizar usuários e trabalhadores para a apreciação de expressões artísticas;
•        Investir na formação de músicos interventores na área da saúde.

Destacam-se, ainda, as ações intrasetoriais. Parcerias com outros projetos e programas da Secretaria Municipal de Saúde, a saber: CineSUSgestão, Programa de Saúde do Idoso, Programa de Saúde do Homem, Programa de Saúde na Escola, Programa de Redução de Danos, Academia da Cidade. Além disso, ações intersetoriais são desenvolvidas, como a realização de intervenções em CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), Sede da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), HEMOSE (Hemocentro de Sergipe) e Casa do Idoso SAME (Serviço de Assistência e Movimento da Educação).
A cada intervenção são realizadas rodas de conversa e avaliação entre os músicos e a referência técnica, com o objetivo de avaliar o repertório escolhido, interação com os usuários e sensações provocadas nos músicos com relação ao impacto da intervenção na ambiência do serviço de saúde visitado. A avaliação é qualitativa e tem como principal sinalizador positivo as solicitações de retorno do projeto Sons no SUS.
Observam-se diferenças no semblante e na atitude das pessoas durante e após as intervenções a partir das expressões faciais, corporais e verbais de usuários e trabalhadores do SUS. Muitos são os agradecimentos aos músicos e os pedidos de retorno em cada unidade de saúde que recebeu a intervenção do projeto.
Após os primeiros anos do projeto, ele se desdobrou em mais possibilidades de ações, são elas:

Oficina Sensações Musicais

Foi concebida considerando que trabalhar com a arte é a possibilidade de se vivenciar o fazer, onde o processo criativo que se instaura agrega outras dimensões, que não só a racional, trazendo também a estética rítmica capaz de produzir sentidos e sentimentos. A Oficina Sensações Musicais foi pensada e desenvolvida como ferramenta de qualificação de trabalhadores da saúde com a intenção de desconstruir o conceito de música como uma realidade distante do nosso cotidiano. A oficina se constrói a partir do encontro dos elementos rítmicos, melódicos e de improvisação. 
Todos os exercícios propostos são eminentemente práticos e a partir deles somos convidados a fazer analogias com o modo de estar no mundo, de nos relacionarmos com os outros e consequentemente com o processo de trabalho ao qual estamos envolvidos diariamente. O incentivo é para que os participantes experimentem as possibilidades criativas do universo musical, seja executando algum som ou apenas apreciando-o.
Uma vez que o indivíduo se reconhece como um ser criativo, ele passa a imaginar e criar formas e meios para enfrentar os desafios cotidianos, através do pensamento divergente que busca novas ideias e do pensamento convergente que filtra essas ideias para torna-las soluções de fato, melhorando ou prevenindo o aparecimento de fatores de risco para o processo saúde-doença. 

SUS comVida

Além das intervenções realizadas em diversos espaços do SUS Aracaju, onde a comunicação é estritamente musical. O Projeto Sons no SUS utiliza o SUS comVida como uma estratégia diferenciada de cuidado para os cuidadores. Uma vez por mês são convidados gestores/trabalhadores de determinada rede e num espaço descontraído, eles são estimulados a trocar histórias de vida por músicas e poesias.
A ideia é resgatar um pouco da vida que pulsa dentro do sistema único de saúde a partir de suas próprias experiências no SUS. Como não há regras para as trocas e cada convidado elege no momento que historia quer compartilhar, o resultado é sempre surpreendente e emocionante. Abrindo um pouco a caixa de memórias, aos poucos os trabalhadores entram em contato consigo e com os outros que compõem a roda, relembrando muitas vezes os motivos que os fazem estar atuando no SUS e podendo num momento não deliberativo, simplesmente deixar fluir os significados, muitas vezes, pouco lembrados e valorizados de seu trabalho em produção de saúde. 

Avaliação:

A avaliação é qualitativa. Observam-se diferenças no semblante e na atitude das pessoas durante e após as intervenções a partir das expressões faciais, corporais e verbais de usuários e trabalhadores do SUS. Muitos são os agradecimentos aos músicos e os pedidos de retorno em cada unidade de saúde que recebeu a intervenção do projeto. Além das sensações positivas e melhoria da ambiência dos serviços, o projeto tem reconhecimento pela mídia televisiva e imprensa local, além das redes sociais, pelo grande serviço que tem prestado à sociedade Aracajuana, abrindo espaço para que essa iniciativa se aplique em outros lugares.

Replicabilidade e parcerias:

O Projeto Sons no SUS exige um investimento inicial para a compra de instrumentos e a viabilidade legal para contratação de músicos e/ou parceria com instituições de ensino que ofertem curso de música. Independente de contexto loco-regional, o Projeto Sons no SUS pode ser desenvolvido em qualquer município e a ferramenta da promoção à saúde a partir da linguagem musical pode ser aplicada e adaptada a outras políticas públicas como Assistência Social e Educação, por exemplo. Vale ressaltar que os músicos e/ou estagiários precisam de uma referência técnica que consiga aliar conhecimentos artísticos musicais com os da saúde coletiva e que os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização são os principais norteadores de todo o projeto.

SambAcolhedor

Letra -Murilo Andrade
Melodia – Jéssica Marcela
Harmonia – Everson Vieira
                                                                 
Calma, escuta esse samba com a tua alma,
deixa a música entrar que a alegria se espalha
e faz dessa hora um momento melhor...

Olha, mas com uma mirada de quem me repara,
de quem vê lá no fundo o que trago de histórias 
que respeita e entende de fato o meu modo de amar...

Espera, não corre não foge não vá embora. 
Fica mais um pouquinho e esquece a hora,
que pode ser bom esse samba escutar..

Sei, parece difícil então chegue mais perto, 
sorria meu bem que o futuro é incerto, 
Sons no SUS te convida a sonhar e cantar...

Quero te dizer que sorrir e chorar acontece
Que nem sempre o caminho tão cedo floresce
Que os afetos tem mesmo é que circular

Repente do Sons no SUS (Ritmo de coco)

Letra - Murilo Andrade e Lizete Feitosa

 
Da licença minha gente
Da licença por favor
Que a gente tá chegando
Dando uma de cantador

Preste muita atenção
No que agora vou falar
Que o Projeto Sons no SUS
Está Chegando pra ficar

Vai ter música aqui
Vai ter música acolá
Música na UBS
Música em qualquer lugar

Os gestores da saúde
Andam muito estressados
É por isso que a gente
Tá chegando arretado

O projeto Sons no Sus
É uma coisa diferente
Nunca teve nessa terra
Uma ideia tao potente

Não é show, não é concerto
Nem tão pouco terapia
O projeto som no Sus
Vem trazendo harmonia
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IDOSOS PLANTANDO VIDA NO TRÂNSITO DE ARACAJU

Este projeto propõe a conquista de SEGURANÇA, na mobilidade dos pedestres, com redução de atropelamentos, visando a AUTOEDUCAÇÃO. Após as análises realizadas pela Subcomissão de Dados do Programa Vida no Trânsito (PVT) de Aracaju, surgiu como estratégia de intervenção preventiva a Ação Educativa "Idoso(a) seguro(a) no Trânsito!", realizada pela Secretaria Municipal de saúde (SMS). A Ação é desenvolvida nas reuniões interativas com grupos de idosos, vinculados à Unidade Básica de Saúde (UBS) e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), nos bairros aracajuanos, alertando aos participantes quanto à realidade de nossa capital, no que diz respeito aos acidentes vitimando idosos. Nesses encontros - pretendendo a AUTOEDUCAÇÃO de condutas de prevenção - visa-se a capacitação de multiplicadores para a vivência cotidiana de uma Cultura de Paz no trânsito de Aracaju... Há espaço amistoso para que os participantes relatem suas experiências, forneçam sugestões e solicitem intervenções de melhoria no território, onde se utilizam do trânsito. A equipe da Subcomissão de Dados do PVT/Aracaju, após as análises dos Acidentes, quanto aos fatores de riscos e aos grupos vulneráveis, ciente também das demandas dos grupos onde foram realizadas as reuniões interativas, elaborou o Projeto "IDOSOS PLANTANDO VIDA NO TRÂNSITO DE ARACAJU". O projeto contemplará os bairros da capital sergipana, sendo que o projeto-piloto será realizado na região do bairro Porto D'antas e Loteamento Coqueiral. A idealização do projeto surgiu após as reuniões realizadas no território definido acima. Na oportunidade, os idosos foram de opinião unânime de que há uma necessidade de intervenção local, urgente e sistemática na  Av. Euclides Figueiredo, nas áreas de Educação, de Engenharia e de Fiscalização, a fim de que as regras de trânsito sejam respeitadas, tanto individual, quanto coletivamente, culminando na construção de um trânsito seguro para todos.
Assim, os protagonistas do projeto-piloto serão os integrantes dos grupos de idosos, vinculados aos CRAS do Porto D'antas e do Loteamento Coqueiral. Junto aos idosos, participarão os Órgãos que compõem o Programa Vida no Trânsito e os parceiros públicos e privados do PVT de Aracaju.
Assim, as pessoas idosas -  através do plantio de mudas floríferas no trânsito de Aracaju, contando com o apoio das crianças regando este plantio - convidam você a PARTICIPAR - responsável e solidariamente -  da busca e manutenção de SEGURANÇA NO TRÂNSITO para que todos possam exercer o direito de ir e vir. Através de uma reflexão individual do próprio comportamento, a proposta é que cada um de nós adote condutas diárias coerentes com as regras básicas do trânsito...Cada um fazendo a sua parte , dando a sua contribuição para a MOBILIDADE SEGURA no trânsito de Aracaju. Participe desse MOVIMENTO! Vamos juntos, celebrar a VIDA! Por uma Cultura de Paz no Trânsito de Aracaju. Participe!
Objetivo Geral: Reduzir o nº de vítimas, em atropelamentos, no trânsito de Aracaju, sobretudo de pedestres e, mais especificamente, de pessoas idosas.
Objetivos Específicos: 
1) Programar a Ação de acordo com a premência apontada pelos Dados coletados pela Subcomissão do PVT/Aracaju, de modo que o protagonismo dos Idosos plantando Vida no Trânsito de Aracaju seja sugestivo para gerar atitudes que minorem a ocorrência de acidentes no trânsito - em primeiro tempo, na Av. Gal Euclides Figueiredo, na altura do Porto D'antas/Coqueiral; e na sequência, (trimestralmente), Capucho e Atalaia, locais identificados nas análises dos dados referentes ao nº de atropelamentos. Em seguida, em outros bairros identificados.
2) Desenvolver Ação Educativa em conjunto com a comunidade local, através da participação dos diversos Órgãos membros e parceiros do PVT, com a temática "NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA!" (Contran, 2019). 
3) Ofertar a população local, serviços de interesse coletivo, na data do Marco do Projeto-piloto.
4) Estabelecer, como um marco simbólico do PVT/Aracaju - o plantio de mudas de plantas, o que será executado pelos idosos, na data da Ação... a fim de convidar a sociedade aracajuana à reflexão do comportamento atual nas vias, ao respeito à Vida no Trânsito, em prol de um trânsito seguro para todos.
5) Facilitar o processo de conscientização da população local e da que transita no local, quanto ao respeito às regras do Código de Trânsito Brasileiro: sinalização; ultrapassagem; limites de velocidade; uso de Equipamentos de Proteção Individual; abstenção o uso de bebidas alcoólicas e  do uso do celular ao dirigir, dentre outros.
6) Fortalecer a prática e a integralidade das AÇÕES dos membros e parceiros do PVT, públicos e privados.
7) Mobilizar a comunidade local, em conjunto com os grupos participantes da Ação, de forma proativa, em todas as etapas do projeto.
8) Contribuir com a melhoria da mobilidade nos territórios.
9) Estimular a melhoria das condições ofertadas à população pedestre local, usuária do transporte público, sobretudo, à população idosa.
Dinâmica de Atuação: * Levantamento dos pontos críticos do território, relacionados ao trânsito (com registro fotográficos); * Encaminhamento do documento ao Comitê do PVT, para avaliação, estudo e elaboração das estratégias de intervenção local; * Definição da participação de cada Órgão, elaborando a programação das Ações; na data da Ação: - Plantio das mudas na área escolhida pelos idosos para ser revitalizada ( Esta área deverá ser preparada previamente pelos Órgãos parceiros, (EMSURB/SEMA), deixando-a pronta para o plantio - Realização de Atividades de Intervenção Individual: Blitz Educativa Integrada e oferta  de Ações (Educativas, Esportivas e Lúdicas) e Serviços) para a população na data agendada. https://drive.google.com/open?id=1_sKm0d_MfJOJyfYyUwg48850GMnGu6yT

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU / SERGIPE.Medidas que visam firmar rotinas de ampliação das políticas públicas de geração de renda do Município de Aracaju.https://drive.google.com/open?id=1JX9PmQsXKB1XSlRkmSvE8So4Wjif_DEe

https://drive.google.com/open?id=1_sKm0d_MfJOJyfYyUwg48850GMnGu6yT
https://drive.google.com/open?id=1JX9PmQsXKB1XSlRkmSvE8So4Wjif_DEe


cineSUSgestão

PROJETO CineSUSgestão 

O Centro de Educação Permanente da Saúde – CEPS é responsável por fomentar a respectiva Política, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Suas ações estão divididas em três eixos estratégicos, a saber: Educação Permanente, Ensino-Serviço e o eixo Inovação em Saúde. Apesar de cada eixo ter suas especificidades, os três coexistem na perspectiva de transformar e modificar o cotidiano dos serviços a partir da qualificação das práticas dos trabalhadores, reafirmando os princípios do SUS e o compromisso com o direito ao acesso à saúde. O Eixo Inovação em Saúde aporta a criação de propostas criativas de ampliação da clínica, numa perspectiva técnico-relacional voltada para a dimensão sensível do viver. 
Entendemos que as artes de modo geral tem a potência de acionar essa dimensão e produzir transformações dos afetos, acionando mudanças na nossa relação com o mundo e conosco. Desse modo, o eixo Inovação em Saúde evidencia a aposta metodológica de criar estratégias articulando saúde-educação-arte e, dentre as iniciativas desenvolvidas nesse Eixo, está o Projeto CineSUSgestão.
O projeto em questão foi implementado no ano de 2017, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Aracaju (SMS) com o objetivo de aquecer as ações de promoção e prevenção à saúde, de modo a transversalizar essa temática dentro e fora da Rede.
 O objetivo do CineSUSgestão é utilizar o cinema como dispositivo para que os gestores, trabalhadores e usuários possam discutir acerca das questões de saúde, partindo das experiências vividas por esses atores no desafio de fazer e viver saúde. O projeto acontece mensalmente, com a exibição de filmes escolhidos pela equipe CEPS, que servem de gatilhos para os debates entre os participantes, contribuindo para a consolidação e fortalecimento do SUS Aracaju, na dimensão da educação em saúde, de modo acessível e participativo. A linguagem cinematográfica possibilita o fomento de rodas de conversa, e reflexões acerca da produção de saúde e, consequentemente, a produção coletiva de possibilidade de novas ações voltadas para a promoção da saúde integral, em nossa capital. Alinha-se, então, à idéia é de que, a partir das temáticas exibidas, a sétima arte possa sugerir caminhos possíveis para ampliação da clínica, processos de gestão, acesso e qualidade dos serviços.
O CineSUSgestão é fruto da parceria intersetorial firmada entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU); o Centro de Educação Permanente da Saúde e o Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira. Destaca-se, dentre outros aspectos, pelo seu caráter inovador e singular, notabilizado por utilizar tecnologia leve com baixo investimento para implementação, como também seu alcance abrangente e democrático. 
 Alicerçado nos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) e Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS) do Ministério da Saúde, funciona como uma estratégia de educação em saúde, que evidencia o diálogo, a problematização, a construção compartilhada do conhecimento e o compromisso com a um projeto de vida democrático e popular. Está de acordo, também, com o eixo estratégico da formação, comunicação e produção de conhecimento desta mesma política a qual afirma em seu segundo parágrafo do art. 4º:
Compreende a ressignificação e a criação de práticas que oportunizem a formação de trabalhadores e atores sociais em saúde na perspectiva da educação popular, a produção de novos conhecimentos e a sistematização de saberes com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, produzindo ações comunicativas, conhecimentos e estratégias para o enfrentamento dos desafios ainda presentes no SUS. (Ministério da Saúde, 2013).

A metodologia utilizada no projeto vislumbra o potencial subjetivo da arte e da popularidade alcançada pelo cinema como artefato de reflexão sobre a realidade e sobre as experiências a partir dos espectadores. Parte-se do pressuposto de que tais recursos potencializam nos sujeitos-espectadores a expressão e a formação de opiniões acerca de problemas histórico-sociais por eles vivenciados, conferindo à arte a função de porta-voz da sua coletividade.
         O CineSUSgestão tem se tornando uma potente ferramenta de gestão transversal com capilaridade nas diversas Redes de Atenção a Saúde, inclusive para fora de Secretaria Municipal de Saúde, qualificando a discussão dos determinantes sociais de saúde, que influenciam no processo de saúde-doença .
Ao longo de aproximadamente 02 (dois) anos de desenvolvimento do projeto CineSUSgestão alcançou em média 1.500 (mil e quinhentas) pessoas que assistiram filmes e participaram de debates diversos com relevantes temas para área da saúde, como por exemplo: saúde da mulher, doenças infecto-contagiosas, promoção à saúde, saúde da criança, criatividade e qualidade de vida, saúde da população negra, saúde da população LGBTQ+, combate à violência, etc.
        Realizamos uma enquete pelo formsus para saber como tem sido a avaliação dos participantes do projeto. Em resposta a pergunta: Ações de educação permanente como esta são importantes para a promoção de saúde do trabalhador/da trabalhadora, e/ou do usuário/da usuária? 81% das pessoas responderam que concordam totalmente (enquete completa segue em anexo). Dessa forma, é evidente a relevância da execução deste projeto como mais um recurso de fortalecimento da rede, criando possibilidades de abertura de novos caminhos para um SUS humanizado, criativo e com garantia de participação de todos os atores envolvidos em sua construção.

https://drive.google.com/open?id=1_TPiDx3OgI39iHKJTW3pohNvMJN3GTOk, https://drive.google.com/open?id=1upP06uGNqAq_RJ_IoKLQlHXg_FZYJX9p, https://drive.google.com/open?id=1W_60jjG72YdLJkzHK0Loaqu07LNmkzuE, https://drive.google.com/open?id=1APfhf1aCNVrGZB5hgou2rPGk7qmfI8D8, https://drive.google.com/open?id=1T-fTsLiLPn0bF7v1QjLCXOnFd-7Kgjl5
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ATENDIMENTO PRESTADO PELOS OPERADORES DE CADASTRO ÚNCO AS FAMÍLIAS ARACAJUANAS

O Projeto tem como objetivo analisar e qualificar o atendimento prestado às famílias que procuram os serviços do Cadastro Único nos 17 Postos de atendimento da cidade de Aracaju.https://drive.google.com/open?id=1_-zeFwmh5xci_T__qblhUxM29GbFbiVT, https://drive.google.com/open?id=1BzyUQknjViS6TJ8QZBndnHdZHb_goHt0, https://drive.google.com/open?id=1FXgVW5WAXbv_CCalfLjaGf1Tb_NqHunQ, https://drive.google.com/open?id=1zcTI8v-HCL9KFdR4v6q-siO6FapSnCx6, https://drive.google.com/open?id=17BZ1GLRlFSNeBCjqXqBr3jZzkNK0U50c
EMPREENDEDORISMO SOCIAL COM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUAObjetivamos através do Projeto conhecer, aperfeiçoar e estimular o trabalho e a autonomia dessas pessoas, por meio de palestras, oficinas e ofertando curso que protagonizasse o Empreendedorismo Social, a fim de contribuir com o processo de saída e superação dessa condição social em que essa população atualmente se encontra.https://drive.google.com/open?id=11gUnxI-N1gsrl7QViIgCLjkQL9HwHwCf, https://drive.google.com/open?id=1YlWhhOWL0aSvXcVXPM5FKj76U5mZtMHK, https://drive.google.com/open?id=1Z0zKdjX3947GJu8_LFDxTbNDCRtY9Q_g

Programa Academia da Cidade e Instituto Gbarbosa: Parceria público privada como inovação na promoção e prevenção em saúde no município de Aracaju.

O Programa Academia da Cidade é uma proposta que promove ações de prevenção e promoção da saúde em Aracaju há 15 anos. E pensando justamente em estratégias e ideias inovadoras, idealizamos uma nova proposta, por meio de um projeto piloto em um dos nossos polos, via parceria público privada (ppp), com o intuito de não só agregar valor, mas também otimizar serviços e reduzir custos e gastos para uma melhor execução e ampliação das nossas ações dentro do território. O novo polo funciona de forma colaborativa e em parceria, dentro das dependências de uma das lojas da rede Gbarbosa, com toda a infraestrutura física, profissionais de diversos setores (saúde, assistência social, rede educacional para jovens, adultos e idosos, além de reintegrar nossos usuários com mais de 55 anos no mercado de trabalho, dentro das lojas da rede). 
Aplicamos toda a nossa estrutura de serviços (aulas de ginástica; dança; avaliação física; acompanhamento de caminhada/corrida e atividades de educação em saúde), além de todo o processo de reintegração e qualificação das relações interpessoais.
Com essa nova proposta de trabalho temos um novo viés para potencializar recursos públicos, atrair mais parceiros privados e melhorar e aumentar o número de atendidos, fazendo com que os indicadores em saúde (hipertensão, diabetes, obesidade, inatividade física, depressão) sejam amenizados e reduzidos. Sempre pensando na melhoria da qualidade de vida e modos de viver da população aracajuana.https://drive.google.com/open?id=19LXR7jjMmFOCg4bCf8dOUARfgpi0nQZt, https://drive.google.com/open?id=1T8A6-gGgBCQ0_0DvVCY4-EiyL4uj_vP9, https://drive.google.com/open?id=1APGLuSWPrMUA-AjST-33-jDV0t8pgNSY, https://drive.google.com/open?id=1jjd6ZYCalhpmCsgtn3pE0o7LstyJKLdz, https://drive.google.com/open?id=1VsS-PFEFtMQCzvfYqryMU_lCixJ5C4qc

SISTEMA ÚNICO DE CONTROLE E OPERALIZAÇÃO PARA A GESTÃO E ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SISCADO Projeto tem como objetivo facilitar o acesso aos sistemas e procedimentos necessários para o atendimento das famílias do Cadastro Único através da criação de único sistema prático que reunisse todos esses serviços, fornecendo uma única entrada para todos os processos realizado no atendimento, proporcionando sua otimização.https://drive.google.com/open?id=1I5Ps6iQREaMh-tQOS9fi-1_kiSZXRp7t, https://drive.google.com/open?id=13o86akua38g6rSbG3MaDyXPHl93qV_em

Co-gestão entre a Secretaria Municipal da Saúde e Universidade Tiradentes para implantação e funcionamento da Unidade Básica de Saúde Roberto Paixão.

A população do município de Aracaju vem crescendo aceleradamente e com o crescimento populacional agravam-se os problemas socioeconômicos. A administração municipal tem adotado políticas públicas habitacionais, como exemplo, o assentamento dos bairro Coroa do Meio, Santa Maria, Coqueiral, Porto Dantas, a regularização fundiária do São Carlos e a inauguração do bairro 17 de Março.  
O referido bairro, localizado na zona sul de Aracaju ao lado do bairro Santa Maria, tem sido prioridade da gestão municipal na garantia de implantação e/ou implementação de políticas públicas eficientes que atendam às necessidades da comunidade. 
Até a presente data foram entregues à população praças, centro de esporte e lazer, a FUNDAT, escolas de ensino infantil e estação de tratamento de água e assinadas ordens de serviço para a construção da 2ª etapa do bairro e construção da maternidade municipal. 
Uma das grandes carências das pessoas moradoras do bairro era a garantia de acesso a um serviço de saúde que os acolhesse em suas necessidades básicas, considerando o percentual de 100% de sus dependência. 
Em resgate ao compromisso assumido pelo Prefeito Edvaldo Nogueira, a atual gestão retomou a construção da Unidade Básica de Saúde 17 de Março que foi projetada para garantir o acesso à atenção básica, proporcionar acolhimento às pessoas e suas famílias, organizar a demanda do território, ampliar a  sociabilização e qualidade de vida dos moradores e ofertar consultas,  exames e medicamentos com a implantação de 04 equipes de atenção básica e 02 equipes de saúde bucal.
Entretanto, o sub financiamento federal para a manutenção das equipes de saúde e a ausência de repasse de recursos federal de investimento para adquirir o parque tecnológico e mobiliário da UBS inviabilizariam a implantação e manutenção da mesma. 
Ressalta-se que a Rede de Atenção Primária (REAP) do município de Aracaju é o nível prioritário de atenção à saúde, com dados de cobertura da atenção básica de 77,16%,  Estratégia Saúde da Família (ESF) de 65,27%, Saúde Bucal de 65,95%, e 57,84% de Estratégia de Saúde Bucal (ESB) e a SMS tem buscado instituir um modelo assistencial focado na melhoria da atenção básica através da qualificação processo de trabalho e suprimento de equipamentos e mobiliários para as UBS.
Diante da crise de financiamento do SUS apresentada, a SMS Aracaju tem estudado o estabelecimento de cooperações para a manutenção da rede de serviços instalada, com o compromisso de não reduzir oferta de cuidado ou acesso aos usuários munícipes de Aracaju. 
A parceria entre UNIT e a SMS para consecução deste projeto nasceu através da formalização da política de integração ensino serviço na abrangência do SUS Aracaju por meio do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência. 
A UNIT tem know-how na oferta de cursos na área de saúde além de diversas especializações lato sensu e de mestrado e doutorado. Atualmente, é a instituição de ensino conveniada à Prefeitura Municipal de Aracaju com maior número de alunos em atividades de aprendizagem em serviço na rede municipal de saúde, o que equivale a  3.012 alunos, em um percentual de 48% do total de alunos que realizam estágios, aulas, práticas, visitas técnicas e/ou pesquisas no SUS Aracaju. 
Não obstante, a UNIT acumula experiências na realização de parcerias com o setor público viabilizando projetos inovadores que, entre outros aspectos, ampliam a democratização do conhecimento e a oferta de serviços assistenciais a exemplo das participações da instituição nos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) nos municípios de Jaboatão dos Guararapes – PE e Sete Lagoas – MG. 
Para contemplar a execução do projeto foi estabelecido um Acordo de Cooperação que descreve as atribuições dos partícipes. A saber: 
I – Atribuições da SMS:
- Fornecer insumos, material médico-hospitalar e medicamentos para o pleno funcionamento da UBS; 
- Exercer a efetiva gerência técnica e administrativa da UBS;
- Contratar e custear recursos humanos para a manutenção do funcionamento de 04 (quatro) Equipes de Saúde da Família e 02 (duas) Equipes de Saúde Bucal;
- Fornecer Internet; 
- Manter link para Internet, garantindo o seu pleno funcionamento;
- Custear Telefonia;
- Fornecer gases medicinais;
- Instalar vídeo-monitoramento da UBS;
- Cadastrar, junto ao Ministério da Saúde, equipes para habilitação e credenciamento;
- Custear o fornecimento de água e energia para o funcionamento da UBS; 
- Custear o serviço de rouparia;
- Custear o serviço de coleta de resíduos;
- Contratar e custear auxiliares-administrativos (para recepção e apoio administrativo);
- Monitorar, avaliar e fiscalizar, por meio da Rede de Atenção Básica/SMS, a execução do presente Acordo.
II – Atribuições da UNIT:
- Comprar equipamentos médico-hospitalares, equipamentos odontológicos, mobiliário comum, mobiliário hospitalar, equipamentos de informática e tecnologia e demais materiais permanentes de acordo com termos de referência, consoante o anexo I.
- Providenciar a instalação de todos os equipamentos médico-hospitalares, equipamentos odontológicos, mobiliário comum, mobiliário hospitalar, equipamentos de informática e tecnologia e demais materiais permanentes de acordo com termos de referência, e caso haja necessidade de realizar alguma intervenção de cunho estrutural para viabilizar a devida instalação dos equipamentos, esta ficará a cargo da PRIMEIRA PARTÍCIPE.
- Garantir e executar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares, equipamentos odontológicos, mobiliário comum, mobiliário hospitalar, equipamentos de informática e tecnologia e demais materiais permanentes;
- Substituir equipamentos médico-hospitalares, equipamentos odontológicos, mobiliário comum, mobiliário hospitalar, equipamentos de informática e tecnologia e demais materiais permanentes em caso de roubo ou impossibilidade de manutenção corretiva; 
- Contratar e custear segurança física;
- Contratar e custear  a gerência administrativa;
- Executar e garantir a manutenção predial preventiva e corretiva para a respectiva Unidade Básica de Saúde.
- Executar a limpeza e zeladoria do prédio;
- Executar o suporte em informática e tecnologia com garantia de reposição de equipamentos, em caso de necessidade;
- Contratar e custear 04 (quatro) técnicos de enfermagem para o funcionamento das unidades produtivas da UBS.
O início desse projeto que assume uma gestão compartilhada da UBS com a UNIT é o início da busca de estratégias e mecanismos para superar as dificuldades e garantir à população o acesso aos serviços de saúde de uma cidade humana, inteligente e criativa. 

https://drive.google.com/open?id=1k0KH6AESdMht6yTGnKtWksINMgpPmbSJ, https://drive.google.com/open?id=1od3aYqb5BckDfGSkbDThX83ja4dfTEPF, https://drive.google.com/open?id=1W-ldBkW2skxbrqFNUJ6m0fRXziNqO-ds, https://drive.google.com/open?id=1OTxlBvjvezLxCk8dHFa-2N04CBHZvcIo, https://drive.google.com/open?id=1xx2fudpwmsKJcMQxCJ27oCTG95SYJgds
papel de casa o projeto papel de casa  visa a coleta de papel reciclavel  nas diversas secretarias municipais e fazer o maior numero possível de servidores aderirem a causa da coleta  e posteriormente sua  distribuição  a entidades assistenciais e beneficentes  como também conscientizar um grande numero de pessoas na importância da reciclagem ,e no quanto poupamos arvores a serem cortadas para fabricação do papel contribuindo assim para com nosso planeta que grita por socorro ''A TERRA NÃO E UMA HERANÇA DE NOSSOS PAIS . É SIM UM PRESENTE PARA NOSSOS FILHOS''

Serious Game "Anjos Azuis": preservando o patrimônio e construindo a cidadania

O uso de tecnologias digitais na educação constitui um elemento inovador e transformador das práticas educacionais vigentes e potencializam o papel do professor. Este projeto apresenta o serious game “Anjos Azuis”, voltado para crianças do ensino fundamental menor, em apoio ao Programa “Anjos Azuis”, da Guarda Municipal de Aracaju/SE, explorando o lúdico e outros benefícios que a aplicação de jogos digitais promove no processo de ensino-aprendizagem. 
O “Anjos Azuis” explora conteúdos da Educação Patrimonial, entendida como instrumento de afirmação da cidadania, responsável por preservar e estimular a comunidade a apropria-se e usufruir dos patrimônios. 
As fases do jogo retratam patrimônios locais do cotidiano do aracajuano: Parque Augusto Franco (Sementeira), Escola, Mercados Municipais de Aracaju e Ponte do Imperador/ Calçadão da Praia Formosa. O jogo se inicia retratando que Aracaju é a cidade mais limpa e feliz do mundo, do ponto de vista de Alice - menina esperta, aventureira e comilona e Jaiminho - menino inocente, inteligente e prestativo. Aracaju é protegida pela Guarda Municipal de Aracaju, onde trabalham o guarda Josué e a guarda Sara. Mas algo de estranho começa acontecer em Aracaju, os patrimônios da cidade aparecem depredados. Alice e Jaiminho resolvem ajudar a guarda Sara e o guarda Josué a resolver esse mistério e encontrar o causador dessa bagunça. Para isso eles denunciam, através do whatsapp, todas as depredações encontradas e seguem as pistas deixadas.
O “Anjos Azuis” foi planejado para fazer o jogador atingir o nível 3 da Taxonomia de Bloom, levando em consideração o nível de ensino do público alvo. Acredita-se que o conteúdo abordado é suficiente para perturbar a ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky)  do jogador, havendo tempo suficiente para internalizar o conhecimento adquirido.
O jogo foi desenvolvido com a engine Unity usando a metodologia baseada no framework DPE (Design, Play e Experience); e validado pela aplicação das metodologias LORI e EGameFlow, envolvendo 46 crianças de 6 a 11 anos de idade.https://drive.google.com/open?id=1xCBNNrhPytFlm0F6GHG2JPOkT9eus-zg, https://drive.google.com/open?id=1OA_lRwN0cpTmEOqDCl5xfkzcnyKfbzGS, https://drive.google.com/open?id=1s38POJlyIyyVVnPEMV4rpslmygs8O9iG, https://drive.google.com/open?id=1QaG0yItXo5RY9PKgvaPrMA3vTy4sEJSo, https://drive.google.com/open?id=1fc7cvlA8ZZXJOKZNWDOKSWBEcwfA3c09



FEIRA DAS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES 

Projeto Feira das Ciências das Religiões da EMEF. Jornalista Orlando Dantas 

TEMA: Arte e o Sagrado nas Religiões.
GESTORES: Diretora da Escola: Soray Brito Dantas Sobral
                 Coordenadora Administrativa: Rute cruz Nascimento Nunes
                 Coordenador Pedagógico: Anderson Tadeu Gonçalves Araújo 

Professor Orientador: Alessandro Azevedo da Silva
Professor estagiário: Guilherme Alexandre Santos  

APRESENTAÇÃO 

Na maioria das esferas de atividades, a melhor maneira de aprender é fazendo. Os livros, revistas, aulas teóricas fornecem uma sólida base, porém assimilamos verdadeiramente os conhecimentos quando colocamos em pratica as teorias. Esse é um dos objetivos da feira das religiões. Fazer com que os alunos e todos que estão envolvidos entenda as variadas formas que o tema religião está envolvido em todos os aspectos de conhecimento.
 Sendo assim, o Projeto Feira das Ciências das Religiões cujo o tema é “A Arte e o Sagrado nas Religiões” será desenvolvido com os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e as turmas da Aceleração da Emef Jornalista Orlando Dantas. Os discentes serão imersos em uma gama de conhecimento sobre o tema trabalhados interdisciplinarmente, nos turnos vespertino e noturno, com culminância aperta a comunidade escolar no dia 17 de agosto de 2018.  
       
JUSTIFICATIVA

        Partindo do princípio que a diversidade religiosa está presente na vida de quase todos os seres humanos, resolvemos trazer essa discursão para o contexto escolar, visto que é um ambiente de produção e disseminação de conhecimento, visando o respeito pela pluralidade religiosa bem como debate sobre a arte e o sagrado no cotidiano dos discentes.
 
OBJETIVO GERAL 

•        Mostrar que o diálogo religioso perpassa por vários temas, discussões e conceitos, tanto na arte como no sagrado, fomentando o respeito pelas diversas crenças existentes no Brasil e em outros países. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
•        Desenvolver trabalhos e pesquisas em sala de aula sobre o tema abordado;
•        Incentivar a valorização das diferentes religiões existentes;
•        Compreender a relação entre a arte e sagrado;
•        Envolver a comunidade escolar através de apresentações de trabalhos e debates sobre os temas.

PÚBLICO-ALVO 

•        Todos os atores envolvidos no processo escolar (alunos, professores, pais, equipe diretiva, funcionários na escola e a comunidade em geral).

TEMAS (S) 

•        Religião e Meio ambiente;
•        Religião e Música;
•        Religião e Dança;
•        Religião e Poesia;
•        Religião e Cinema; 
•        Religião e folclore;
•        Religião e homossexualidade;

DESENVOLVIMENTO 

As salas de aula serão devidamente organizadas pelos alunos com toda uma gama de símbolos e objetos que buscam retratar cada religião existente e que foram anteriormente debatidas na escola, além de palestras proferidas pelos alunos, danças, coreografias, poesias e teatro que serão desenvolvidos pelos alunos.

METODOLOGIA 

Cada turma ficará com um tema para pesquisar, trazer histórias e curiosidades, que serão debatidas em sala de aula e posteriormente expostas a comunidade escolar.
Os professores irão atribuir notas pelas pesquisas e também pela participação efetiva na construção dos trabalhos.
Segue a relação das salas e seus respectivos temas:

Divisão de Turmas 

Ano (s) 

6º anos: A, B e C
7º anos: A, B e C
8º anos: A e B
9º anos: A e B
EJA 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Etapa

6ª Ano A- RELIGIÃO E FOLCLORE: (AS DANÇAS FOLCLORICAS); 

6ª Ano B- RELIGIÃO E FOLCLORE: (A HISTORIA DO FOLCLORE NAS RELIGIÕES);

6ªAno C- RELIGIÃO E FOLCLORE: (AS VESTES DO FOLCLORE E A LIGAÇÃO DAS RELIGIÕES);

7ª Ano A- RELIGIÃO E DANÇA;

7ª Ano B- RELIGIÃO E HOMOSSEXUALIDADE;

7ª Ano C- RELIGIÃO E MÚSICA (IGREJAS CATÓLICAS)

8ª Ano A- RLEIGIÃO E MUSICA (IGREJAS PROTESTANTES);

8ª Ano B- RELIGIÃO E POESIAS;

9ª Ano A- RELIGIÃO E TEATRO (ARTUR BISPO DO ROSARIO), GRANDE ARTISTA DA CIDADE DE JAPARATUBA. 

9ª Ano B-RELIGIÃO SAUDE E MEIO AMBIENTE (A CULTURA INDIGINA MEDICINAL).

EJA- RELIGIÃO E CINEMA 1ª E 2ª ETAPA.

EJA- RELIGIÃO E CINEMA 3ª E 4ª ETAPA.

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO  
•        Clareza nas explicações dos trabalhos.

•        Concisão e objetividade nas apresentações dos trabalhos.

•        Domínio de conteúdo: os alunos expositores devem demonstrar capacidade de responder perguntas do público sobre o trabalho exposto.

•        Postura: os alunos devem apresentar uma atitude cordial em relação ao público, centrada no trabalho exposto e que mantenha a atenção do visitante.

•        Relevância: os trabalhos devem ser importantes e significativos para a comunidade escolar, contribuindo para as mudanças de pensamentos e atitudes.

•        Organização das salas: será observada a adequada disposição dos materiais e a limpeza nas salas.

•        Trabalho em equipe: o grupo de alunos deve demonstrar que o trabalho contou com a efetiva participação dos alunos e é de conhecimento de todos.

•        Criatividade: serão valorizados os trabalhos nos quais os alunos demonstram capacidade de iniciativa e autonomia para sua realização.

•        Cada sala terá um professor como responsável, que deverá estar sempre acompanhando todos as pesquisas, trabalhos desenvolvidos pelos seus alunos;

•        Serão avaliados as salas que tiverem a melhor caracterização do tema de sua pesquisa;

•        Cada sala terá que trazer uma dança folclórica para amostra;

•        Cada sala terá que trazer um conto religioso do seu tema.
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TRANSFORMANDO O AMBIENTE ESCOLAR

Projeto Transformando
 o Ambiente Escolar

GESTORES: Diretora da Escola: Soray Brito Dantas Sobral.
                      Coordenadora Administrativa: Rute Cruz Nascimento Nunes.
                     Coordenador Pedagógico: Anderson Tadeu Gonçalves De Araújo.  

Professor Orientador: Alessandro Azevedo da Silva
Professor estagiário: Guilherme Alexandre Santos  

Aracaju-SE 2019
Resumo
O projeto “Transformando o Ambiente Escolar”, tem como objetivo incentivar os discentes a preservar e valorizar o ambiente escolar. Esse projeto foi desenvolvido na Emef Jornalista Orlando Dantas, com os alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, Paeja e da Aceleração dos três turnos, com o intuito de mostrar o quanto é importante preservar e conservar o patrimônio público.

I-Introdução

A falta de conscientização política e cultural da comunidade escolar merece destaque para o trabalho que pretendemos realizar na escola com relação à conservação do patrimônio escolar e, consequentemente, público. Esta problemática está em evidencia não só em nossa escola, mas, na sociedade em que vivemos, portanto, pretendemos minimizá-los para que possamos formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres ao mesmo tempo em que possam ser agentes multiplicadores de uma mudança de paradigmas com relação aos hábitos e atitudes e possam ser também, protagonistas desta ação em benefício da escola, da comunidade e da sociedade que estão inseridos.
Nesse sentido o projeto “Transformando o Ambiente Escolar” da Emef Jornalista Orlando Dantas vem com uma proposta de trabalhar essa temática com os alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, Paeja e Aceleração. Mostrando a   importância da preservação do patrimônio público.

II-Justificativa

A escola é um espaço privilegiado de análise, discussão e reflexão da realidade. É nesse espaço que está sendo formados “cidadãos conscientes”, que venham a contribuir para o desenvolvimento da comunidade nos vários setores. Assim, é essencial que seja vinculado projetos que trabalhem as questões sociais e ambientais dentro da Unidade Escolar, para que o aluno analise, discuta e reflita sobre o que deve ser melhorado, não só no ambiente escolar mas na comunidade geral.
Nos últimos anos as escolas vêm enfrentando vários problemas, e um deles é a falta de cuidado com o patrimônio escolar. Para solucionar esse problema é dever da escola resgatar a valorização a conscientização dos alunos quanto a importância da mesma e como é bom viver em um ambiente limpo.
Esse descaso dos alunos com o Patrimônio Público é devido à falta de informação quanto aos custos para a construção e mantimento do mesmo. Os alunos acham que os espaços comunitários são apenas responsabilidades do governo, não tratando a mesma como seu espaço para educação, ética e compromisso de ser cidadão.
Dessa forma, temos que fazer com que os alunos percebam que a Escola também pertence a eles tornando-os, agentes multiplicadores para transformação do ambiente escolar.

III-Objetivo Geral

Promover a conscientização de toda comunidade escolar, quanto a valorização, conservação do patrimônio público escolar, com ações práticas, levando-os a refletir sobre a responsabilidade como a transformação do espaço da escola, tornando-o mais agradável.

IV-Objetivos Específicos

Fomentar a reflexão sobre a responsabilidade de conservação do patrimônio público;

Motivar a conservação de todo o patrimônio escolar: Mobiliário, e o acevo bibliográfico e a sua estrutura física;

Reconhecer o espaço em que se vive e sentindo-se como parte dele, compreendendo que o lugar determina aspectos importantes da vida.

Mobilizar a comunidade escolar a manter a integralidade física e cultural da escola, levando os integrantes a legitimar seu papel na comunidade.

Adotar uma atitude responsável em relação às questões ambientais na escola e ou na comunidade.

V-Objetivos Comportamentais

Jogar lixo no lixo;

Revitalizar o espaço público;

Organizar e limpar espaços de uso coletivo (salas de aulas, refeitório, banheiros, biblioteca e toda a estrutura física da escola;

Deixar carteiras e materiais didáticos da escola de uso coletivo organizado;

Distribuir panfletos informativos sobre a importância da conservação patrimonial;

Confeccionar cartazes alusivos à campanha de limpeza no ambiente escolar e fora dele;

Preservar os trabalhos expostos pelos colegas;

Transformar o espaço escolar.

VI-Metodologia
O percurso metodológico trilhado por este projeto de ação, tem a pretensão de promover o intercambio pedagógico, perpassando, pela prática docente com a  intenção de envolver todas as áreas do conhecimento afins, que perpassam o arcabouço da matriz curricular desta unidade de ensino. Assim, comprometendo-se com uma prática efetiva dialética interdisciplinar que seja capaz de promover capacidade e habilidade específicas da comunidade escolar e local, em defesa de um mundo melhor e mais saudável.
Para tanto, pretendemos trabalhar numa perspectiva bem fundamentada em preceitos teóricos e potentes, que sejam capazes de fortalecermos, para que as nossas ações pedagógicas possam convergir a favor da reconstrução/construção de posturas e atitudes éticas capazes de colaborarem com a construção de uma consciência crítica transformadora.

 Discussão sobre a importância da preservação do patrimônio público;

 Ações de revitalização da escola;

 Formação de monitores para orientar na conservação do ambiente;

 Rodas de leituras usando o acervo bibliográfico da escola sobre o tema abordado;

Desenvolver oficinas de reciclagem com os discentes.

https://drive.google.com/open?id=1PfR-nGVGMq20TDbElqQLEVX8HJOrAAUk, https://drive.google.com/open?id=1s32uU3YSQaizZaCOcMyWU_z5Si8rJsyH, https://drive.google.com/open?id=1TV4XDmRBCmmA0FtCtjtZhp_M6ONQDMfi, https://drive.google.com/open?id=1IfNUd_YWo7eHagnhsTPD-PLlTSYzaKcc, https://drive.google.com/open?id=1DdcG4lEuGse1SiqWJXuOEREOiziv4ThB
RAPIDEZ NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOSHoje, o cidadão vai até o Posto de Saúde, consulta o Médico que prescreve exames. Após o lançamento dos exames no sistema, o cidadão é comunicado que toda semana ele deve retornar ao Posto para se certificar que os exames foram ou não aprovados. Considerando que a demora da aprovação desses exames é evidente, o cidadão é obrigado é obrigado a se deslocar até o Posto toda semana até a aprovação final, acarretando custos elevados de transporte e tempo no deslocamento. A proposta é: Após o lançamento dos exames no sistema, a administração do Posto deve repassar as informações de todos os exames lançados para os Agentes de Saúde daquela comunidade, que deverão comunicar via watt Zap, ao cidadão que seus exames foram aprovados( quando for o caso), dando um prazo para que ele resgate a autorização no Posto. Assim, facilitamos a vida do cidadão que não precisará se deslocar toda semana até o Posto, economizando dinheiro e tempo, além da eficácia na prestação dos serviços médicos.
Aplicação da plataforma BIM na fiscalização em uma obra pública municipal.Aplicar alguns conceitos BIM (Building Information Modeling) num projeto piloto para fiscalização de uma obra municipal que tem por objetivo usar algumas ferramentas dessa plataforma, melhorando as informações da obra permitindo uma visualização em 3D do projeto, além de fazer os primeiros experimentos avaliando antecipadamente os impactos do Decreto Federal 9.377/18 que trata da exigência de que toda obra pública tenha aplicações dessa plataforma.

CIRANDA DE MARIAS: Apoio ao Parto e Nascimento

I APRESENTAÇÃO/INTRODUÇÃO: 
A promoção da saúde conduz a mudanças nos determinantes da saúde, que podem ser tanto os fatores que estão sob o controle do indivíduo, como estilos de vida e condutas, quanto fatores externos, relativos às condições econômicas, sociais, ambientais e à prestação de serviços (OMS).
A gestação é um período de transição que faz parte do desenvolvimento humano. Há transformações no organismo da mulher e no seu bem estar, alterando seu psiquismo e o seu papel sociofamiliar, podendo assim, ser um período em que se observam aumentos de sintomatologias. 
Níveis elevados de auto-estima e conhecimento maternos são apontados como preditores de desfechos favoráveis para a saúde da mãe e do bebê.
Em 2014, numa parceria entre as Secretarias da Saúde, da Assistência Social  e de residentes de Enfermagem Obstétrica da Universidade Federal de Sergipe  foi promovido um curso para gestantes por quatro semanas, no CRAS Santa Maria, com atividades de educação em saúde e ensaios fotográficos.
Em virtude da alta vulnerabilidade social , e dos precários indicadores de saúde do bairro  e da baixa adesão das gestantes ao pré-natal os organizadores deram continuidade ao projeto, que transformou-se em Grupo de Gestantes Ciranda de Marias: Apoio ao Parto e Nascimento, com encontros semanais conduzidos por profissionais das Secretarias citadas.
Diante da experiência exitosa, outros Centros de Referência da Assistência Social - CRAS também implantaram grupos de gestantes em modelagens semelhantes.
Nas atividades semanais são realizadas palestras com temas diversos acerca da saúde materno-infantil e ao final da gestação é oferecido o ensaio fotográfico como modo de promover a autoestima, o cuidado pessoal e melhoria da auto- imagem das gestantes neste período de suas vidas.

II- OBJETIVOS: 
Promover a adesão ao cuidado pré-natal e a auto-estima de gestantes participantes de grupos de educação em saúde das UBS (Unidades Básicas de Saúde) da Rede de Atenção Primária do município de Aracaju. 

III- METODOLOGIA: 
As organizadoras dos ensaios fotográficos são duas enfermeiras  servidoras não  especialistas da área de fotografia, as atividades educativas são feitas com o apoio de profissionais dos CRAS das UBS, e do NASF. As reuniões educativas acontecem nos espaços dos CRAS, os ensaios em parques públicos, com mudanças de vestuários, acessórios, maquiagem e produção direcionada.
Antes do início dos registros é feita uma dinâmica de apresentação do projeto, assinatura do consentimento para realização das fotografias e brevemente é promovido um diálogo sobre a importância do auto-cuidado para a saúde feminina. 
Ao final das fotos são reforçadas as questões éticas da atividade e após cerca de 30 dias as participantes recebem as fotos em DVD e algumas impressas.
O custeio dos ensaios fotográficos é das duas enfermeiras idealizadoras da atividade. As ações educativas não têm custos adicionais, visto que são realizadas com a estrutura operacional das Secretarias envolvidas,portanto sustentáveis.

IV- RESULTADOS: 
A experiência vem sendo realizada há cerca de quatro anos, e no período já foram fotografados cerca de 50   gestantes e suas famílias. Dentre os relatos das participantes destacamos:
"Estou me sentindo uma grávida linda. É a primeira vez que participo de um ensaio fotográfico e adorei a experiência. Estou até emocionada porque é a minha primeira gravidez e terei fotos lindas para mostrar a minha filha". "Realmente estou muito feliz" KS,16 anos; 
"Estou tendo a oportunidade de tirar fotos com a minha filha e estou me sentindo realizada. É um momento único na minha vida. É uma felicidade que não tem explicação" G.S.
"Uma conhecida minha me indicou dizendo que tinha gostado e que recebia orientações, como moro próximo tive curiosidade e vim. Gosto de participar do grupo porque aqui passam muitas informações que a gente não tem ou porque já esqueceu, elas sempre apresentam novidades e aprendemos tudo, isso me dá segurança e me deixa mais preparada", D.F..
No andamento das atividades observamos aproximação entre profissionais das Secretarias envolvidas, relatos diversos das mulheres acerca da assistência recebida nos diferentes pontos de atenção - UBS e maternidade, maior adesão ao acompanhamento pré-natal,  empoderamento feminino, principalmente no momento do parto e melhoria da auto-estima e auto-cuidado.

V- CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES: 
As gestantes externam satisfação em participarem dos grupos e dos ensaios fotográficos, o que contribui para uma gestação sem maiores intercorrências e o nascimento de crianças saudáveis.
A estratégia é um modo de empoderamento feminino, o que certamente promove  reivindicações dos seus direitos à assistência materna de qualidade e de mais humanização no parto e nascimento.
Além disso, a experiência permite incrementar o trabalho interinstitucional, potencializando as ações da gestão municipal nos territórios.

https://drive.google.com/open?id=11eNyYZTa_xHwhBZgZDwIanUi7Utsx3TS, https://drive.google.com/open?id=1iZWDIcD-MDYGBQF5DGWjFJjbQSEv_cTl, https://drive.google.com/open?id=1NkvJAg9F5iDlQtDauHZVwUo3PKc7Wucx
PROJETO NÓS E O MUNDO AÇÕES DE FOMENTO AO DEBATE SOBRE CIDADANIA GLOBAL E EMPODERAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS NO SCFV-06 A 15 ANOS.https://drive.google.com/open?id=1k6T3zONRkXSwKJdROV4mp9oaeN9DiYtk

https://drive.google.com/open?id=1k6T3zONRkXSwKJdROV4mp9oaeN9DiYtk


SOMOS O FUTURO

         
INTRODUÇÃO

          As crianças desde muito cedo apresentam grande interesse pela vida do adulto, é dessa forma que as profissões formais e informais aparecem com frequência em suas brincadeiras do faz de conta, e ocupam uma parte especial no imaginário infantil. A depender do ambiente em que as crianças e jovens estão inseridos essa perspectiva de futuro pode ser positiva e promissora ou não. Em geral, crianças e adolescentes que vivenciam situação de vulnerabilidade social não conseguem elaborar um projeto de vida ou vislumbrar profissões diferentes para o próprio futuro.
         Em razão disso o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS Maria José Meneses Santos, localizado no loteamento coqueiral, dedica o Projeto ao conhecimento de diferentes profissões, sua importância para a sociedade e a perspectiva para o futuro, ampliando a visão de futuro das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV com relação às profissões em sua infinda diversidade, ressaltando sua importância e colaborando para que todos desenvolvam atitude de respeito e cooperação com os profissionais em suas diferentes funções, bem como na escolha consciente da profissão.
  A escolha de um plano de vida é um processo que acontece desde criança, e não deve ser feito de modo repentino. O tema “Somos o Futuro” busca apresentar e trabalhar as profissões em sua enorme diversidade, e fazer compreender que cada profissão é importante e tem seu valor. Sendo assim realizar um projeto de intervenção com crianças e adolescentes do SCFV do CRAS torna-se relevante, tendo em vista a situação de risco e/ ou vulnerabilidade social que vivenciam com níveis superficiais de conhecimento sobre as mais diversas profissões e possibilidades de futuro.
         Com esse projeto eles poderão conhecer o perfil dos profissionais do nosso município, as diversidades de profissões e suas contribuições para a nossa sociedade, favorecendo a construção da identidade pessoal, construindo uma perspectiva de projeto de vida profissional e evitando a vivência de violência e o acesso ao mundo do tráfico.
          O principal objetivo desse projeto é apresentar e trabalhar as profissões em sua enorme diversidade, possibilitando a compreensão de que cada profissão é importante e tem seu valor além de possibilitar a construção de um projeto de vida. 

4 OBJETIVOS
4.1 Objetivo Geral
          Busca apresentar e trabalhar as profissões em sua enorme diversidade, possibilitando a compreensão de que cada profissão é importante e tem seu valor. Além disso, visa proporcionar a construção de um projeto de vida e para a vida, construindo sujeitos que acreditam na transformação do mundo através do trabalho e da profissão, estimulando assim os estudos e coibindo, paralelamente o acesso ao mundo do tráfico e à violência.

4.2 Objetivos Específicos
•        Apresentar as profissões em sua infinda diversidade;
•        Valorizar os diversos tipos de profissões;
•        Conscientizar sobre a valorização e respeito aos profissionais em suas diferentes funções;
•        Oportunizar situações de escolhas profissionais;
•        Construção de um projeto de vida.

5 CULMINÂNCIA
          Visitas institucionais, para observar a atuação do profissional in locco.

6 METODOLOGIA
         Inicialmente serão apresentadas, através de rodas de conversa, seis profissões às explorando os conhecimentos prévios que as crianças e adolescentes do SCFV possuem sobre tal profissão e, ainda ampliando estes conhecimentos e desmistificando possíveis crenças. Após a discussão será escolhido junto aos envolvidos uma instituição para realizar a visita e observação da atuação do trabalho do profissional.
           Estas visitas fazem parte do segundo momento do projeto, onde as crianças e adolescentes terão a oportunidade de conhecer a instituição e conversar com os profissionais, entendendo a importância de cada um no desempenho de suas funções, a importância da profissão para a humanidade e visando contribuir para a construção da identidade pessoal e crítica, com novas perspectivas de futuro e para um projeto de vida.

Casa Legal, Papel na Mão

O projeto CASA LEGAL, PAPEL NA MÃO é um aplicativo para 
celular que irá facilitar o cadastramento e a identificação das famílias 
que ocupam áreas urbanas consolidadas ou não e que buscam a 
regularização fundiária urbanística, ambiental, social e jurídica do seu imóvel.
O objetivo do projeto CASA LEGAL, PAPEL NA MÃO é a desburocratização e 
a otimização dos procedimentos para a regularização fundiária visto que a partir 
da Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, fica permitido não apenas ao 
Poder Público como também aos proprietários e beneficiários, seja individual 
ou coletivamente, requerer a regularização de seus imóveis. https://drive.google.com/open?id=1A5ZBS93K8du2PRJav93dfpuH4eDsysht

PROJETO: REDE DE PREVENÇÃO Á VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO FORMA DE EVITAR O FEMININÍSTICOO projeto visa implantar uma rede institucional e de voluntariado, que objetiva reduzir os índices de violência doméstica contra a mulher,  implementando uma política de proteção com base em informação, antecipação e prevenção resultando na redução de danos.

Portal da Matrícula Online
A Matrícula online é um serviço que objetiva oferecer maior comodidade no processo de matrícula aos alunos que desejam permanecer ou ingressar na rede pública municipal de ensino de Aracaju.

https://drive.google.com/open?id=1JOLPZglCn2FI06mEx_e6ukmJZhqF-F2e

RCC’s eTijolos Ecológicos – Uma alternativa Sustentável para as Obras Públicas do Município de Aracaju - (RCC's - Resíduos da Construção Civil)

1. INTRODUÇÃO 
O tijolo constrói a casa dos mais afortunados e também dos menos favorecidos. Ele é a matéria-prima básica na maioria das construções do país. É conhecido apenas por tijolo, mas há pouco tempo atrás, uma palavra foi acrescentada ao seu nome: ecológico, por se tratar de uma mistura de solo e cimento, sem a necessidade de sua queima em forno a lenha.
Em tempos de sustentabilidade ambiental, o tijolo ecológico ou tijolo modular destaca-se por apresentar uma menor agressão ao meio ambiente na sua fabricação.
Foi na década de 1940 que se desenvolveu a tecnologia da fabricação de tijolos ecológicos. No Brasil, somente depois da década de 1970 é que se passou a produzir tijolos de baixo custo utilizando esse processo de fabricação.
Esses tijolos são mais utilizados nas regiões sul e sudeste, onde se desenvolveram novas tecnologias em máquinas e equipamentos que auxiliaram nos processo produtivos, fazendo-os  cada vez mais otimizado.  
Os tijolos ecológicos são assim chamados por permitirem o uso de areia, resíduos de usinas siderúrgicas e petroquímicas que, através do emprego de cimento e água, geram peças padronizadas e altamente resistentes. Por não usar o barro vermelho (matéria-prima tradicional dos tijolos convencionais), evita-se também a degradação do meio ambiente causada por sua extração da madeira. A grande vantagem logística destes tijolos é que podem ser fabricados e armazenados na própria obra.
Outra vantagem referente à questão ecológica é que o processo de produção dos tijolos não necessita de fornos. Este fato gera grande economia energética e evita que muitas árvores e florestas sejam destruídas para a obtenção da lenha. Os tijolos ecológicos, ou tijolos de solo cimento como também são conhecidos, servem para todos os padrões sociais e vem sendo cada vez mais difundidos. Mas as vantagens não são apenas para o meio ambiente, são também para o conforto, para a estética e o mais interessante, para o bolso.
Segundo estudos realizados em todo o Brasil, o sistema construtivo dos tijolos ecológicos traz para a obra, de 20 até 40% de economia com relação ao sistema construtivo convencional. Um dos motivos é que não há desperdício. “Hoje em uma obra convencional cerca de 1/3 do material vai para o lixo”, (OSCAR NETO, 2010).

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO – JUSTIFICATIVA
As obras públicas de construção de casas populares, escolas, creches, CRAS, hospitais, UBS – Unidades Básicas de Saúde, etc., são feitas ainda no formato convencional, sem foco na Sustentabilidade. Têm-se o conceito de que as Construções Sustentáveis são mais caras, mas no caso das obras feitas com tijolos ecológicos a economia é bastante significativa, o que justificaria o seu uso. 
Já pensou em você mesmo construir ou participar do processo de construção da sua casa própria?
Pois é, essa alternativa para a construção de casas populares pode ser de algum modo, participativa. Por ser de fácil assentamento e por não exigir experiência em construções. Você mesmo poderá produzir o seu próprio tijolo ecológico e auxiliar no processo de construção da obra. Caso contrário, os processos poderão seguir os critérios de Licitações Sustentáveis, com cláusulas específicas em que as casas devem ser construídas com tijolos ecológicos e com matérias-primas oriundas dos RCC’s. Esses mesmos critérios, também servirão para as demais obras públicas (Escolas, Unidades de Saúde, etc). 
Você sabe para onde vão os RCC’s – Resíduos da Construção Civil em Aracaju? 
Atualmente esses resíduos são destinados para uma empresa de beneficiamento, que processa esse material e fica com a matéria-prima gerada, para uso em suas próprias obras. 

São gastos para coleta, o valor de R$ 43,13 (quarenta e três reais e treze centavos) por tonelada e R$ 31,22 (trinta e um reais e vinte e dois centavos) para o recebimento na Unidade de Beneficiamento, gerando um gasto total por tonelada de: R$ 74,35 (setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Considerando que em 2018 foram recolhidas 4.246,16 toneladas, então o custo no ano (2018) foi de: R$ 315.701,99 (trezentos e quinze mil e setecentos e um reais e noventa e nove centavos). Já no período de janeiro a fevereiro de 2019, foram recolhidas 6.870,85 toneladas num custo total de: R$ 510.847,69 (quinhentos e dez mil e oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).
Fonte EMSURB – abril/2019

TOTAL GERAL DE JANEIRO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019:
EM TONELADAS = 11.117,01 Ton.;
EM REAIS = R$ 826.549,68 (oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
Outro ponto de grande relevância é que os tijolos ecológicos podem ser feitos com outros materiais recicláveis além dos RCC’s, o que possibilita o desenvolvimento de novas técnicas e pesquisas, podendo assim, serem inseridos na sua composição, tais como: o gesso, vidros, plásticos, papel e fibras de coco. 
No caso dos RCC’s, não seria necessário o descarte em aterros, pois servem de matéria-prima de excelente qualidade, para as construções não estruturantes, como no caso de meio-fios, calçadas, bancos de praça, pisos, e outros.
Existem grandes vantagens desta tecnologia que justificam o seu uso, dentre as quais podemos citar:
- Diminuição do tempo de construção em 30% em relação a alvenaria convencional, devido aos encaixes que favorecem o alinhamento e prumo da parede;
- Estrutura - As colunas são embutidas em seus furos, distribuindo melhor a carga de peso sobre as paredes;
- Reduz de uso de madeiras nas caixarias dos pilares e vigamentos a quase zero;
- Economia de 70% do concreto e argamassa de assentamento;
- Economia de 50% de ferro;
- Os Tijolos Ecológicos são curados com água e sombra, já os tijolos convencionais dependem da queima de lenha em fornos, contribuindo demasiadamente com o aquecimento global e com desmatamentos;
- Sua Durabilidade é maior do que o tijolo comum, pois chega a ser até 6 vezes mais resistente;
- Alivia o peso sobre a fundação evitando gastos desnecessários com estacas mais profundas e sapatas maiores;
- Fácil acabamento! Se preferir não precisa rebocar e nem pintar, pois os Tijolos Ecológicos já possuem um lindo acabamento com os tijolos aparentes, necessitando apenas do uso de impermeabilizante a base de silicone ou acrílico, e rejunte flexível (várias alternativas no mercado proporcionando mais economia;
-  O revestimento dos banheiros e cozinha é simples, devido ao seu alinhamento, aplicando-se apenas uma fina camada (5mm) de reboco, textura, gesso ou graffiato; 
- A Obra fica mais limpa, sem entulhos;
- Acústica - como o tijolo ecológico possui dois furos, as paredes formam um isolamento acústico, diminuindo os ruídos provocados na rua para o interior da casa.
- Isolamento Térmico (calor) – O furo dos tijolos, são importantes pois formam câmaras térmicas evitando com isso que o calor que esta do lado de fora penetre no interior da residência. Com isso a temperatura interna é inferior a externa.
- Isolamento Térmico (frio) – Com o Frio acontece ao contrario, pois a temperatura da casa fica mais quente do que a externa.
- Proteção de Umidade - Esses furos também propiciam a evaporação do ar, evitando com isso, a formação de umidade nas paredes e interior da construção, que causa danos à saúde e danos materiais.
- Instalações Hidráulicas - Toda a tubulação é embutida em seus furos dispensando a quebra de paredes, como na alvenaria convencional;
- Instalações Elétricas - Como as instalações hidráulicas, estas também são embutidas nos furos, dispensando conduites e caixas de luz, podendo os interruptores e tomadas serem fixados, diretamente sobre os tijolos.

3. OBJETIVOS
Geral
Utilizar tijolos ecológicos feitos com RCC’s - Resíduos da Construção Civil nas construções de casas populares e obras públicas.   
Específicos: 
a)        Diminuir a destinação dos RCC’s para aterros sanitários; 
b)        Diminuir os gatos com a coleta e destinação dos RCC’s;
c)        Destinar os RCC’s para usinas de beneficiamentos para produção de matéria-prima para produção dos tijolos;
d)        Envolver as comunidades nos processos construtivos de casas populares; 
e)        Desenvolver novas tecnologias de produção dos tijolos ecológicos, acrescidos de outros resíduos, como forma de mitigar o problema dos descartes irregulares, como por exemplo: os resíduos do coco.

4. CUSTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR (Estrutura de paredes) 
Para construção de uma casa 35m² com: 01 sala, cozinha, 2 quartos e 1 banheiro serão necessários aproximadamente 7. 662 tijolos que poderão ser produzidos com uma máquina prensa manual. Esta máquina custa em média R$ 6.000,00 (seis mil reais).  (ver tabela nos anexos)
 
Fonte: Simulação ALROMA Máquinas para tijolos ecológicos 
 
Fonte: Projeto Padrão – Cadernos Caixa (ver planta nos anexos)

ETAPA 1 – Elaborar projeto com orçamentos. 
Elaborar projeto com detalhamento das dimensões e descrição dos materiais com seus respectivos preços.
ETAPA 2 – Obra de instalação 
Definir local onde serão instaladas as máquinas e equipamentos de produção, bem como disponibilizar um responsável para acompanhamento da obra e administração da unidade.

ETAPA 3 – Firmar Termo de Parceria com as Construtoras e Instituições de Pesquisa  
Elaborar o Termo de Parceria com instituições afins, objetivando o apoio técnico científico para desenvolvimento de tijolos que atendam as normas técnicas, bem como a disponibilização dos RCC’s – Resíduos da Construção Civil junto as construtoras. 

5. ORÇAMENTO MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTOS (ver tabela nos anexos) 

Ver possibilidade de utilização da Fonte de Recurso do orçamento destinado a Limpeza Urbana para aquisição das máquinas e equipamentos ou constar no edital que a empresa vencedora do item coleta de RCC’s, deverá: coletar, processar e produzir os tijolos para as obras públicas do município de Aracaju. 
Já no edital para a construção das obras, deverá constar que as obras deverão ser feitas com X% (calcular de acordo com a capacidade de aproveitamento dos RCC’s) de materiais reciclados. 

6.  CUSTO DE PRODUÇÃO DOS TIJOLOS ECOLÓGICOS
O Custo de produção vária de acordo com a produção mensal, mas para os cálculos apresentados, cita-se como sendo a matéria-prima (solo terra) comprada em nossa região. 
Para a fabricação de 60.000 tijolos/mês serão necessários os materiais abaixo descritos. 
Sendo a matéria-prima o RCC’s, em substituição ao item Solo Terra, teríamos uma redução de aproximadamente 50% do valor de R$ 7.500,0, ou seja, uma redução de 22,87% do Valor Total, passando o custo por unidade de R$ 0,33 para R$ 0,25. (ver tabela nos anexos)
*Custo por unidade do tijolo R$ 0,33 - Calculo considerando a produção de 60.000 tijolos/mês feitos com Solo Terra.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (ver tabela nos anexos)                                                                                        

________________________________
Paulo César Cerqueira Pereira
CPF. 235.010.575-04
Mat. 425.723

https://drive.google.com/open?id=18YKRRFWWU5yQAdNaZmrAQLTswvKcBy1k

Portal da Matrícula Online
A Matrícula online é um serviço que objetiva oferecer maior comodidade no processo de matrícula aos alunos que desejam permanecer ou ingressar na rede pública municipal de ensino de Aracaju.

https://drive.google.com/open?id=12BuM-iXmgQrU_6Yt3L_RV7RMsSGkxGOM
Lab de Economia Criativa em Aracaju Construção de espaço de desenvolvimento do cenário de Economia Criativa em Aracajuhttps://drive.google.com/open?id=1nnnAg8HDaccYzEFWmglZUDj2Qkg-w081
ECOFÁCIL CRIAÇÃO DE APLICATIVO COM INTUITO DE REDUZIR GASTOS NO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E COLABORADORES EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.https://drive.google.com/open?id=1Cvq0dVaEHhnHdyr1aF_2CM2hMkEfVdZI

https://drive.google.com/open?id=1A5ZBS93K8du2PRJav93dfpuH4eDsysht
https://drive.google.com/open?id=1JOLPZglCn2FI06mEx_e6ukmJZhqF-F2e
https://drive.google.com/open?id=18YKRRFWWU5yQAdNaZmrAQLTswvKcBy1k
https://drive.google.com/open?id=12BuM-iXmgQrU_6Yt3L_RV7RMsSGkxGOM
https://drive.google.com/open?id=1nnnAg8HDaccYzEFWmglZUDj2Qkg-w081
https://drive.google.com/open?id=1Cvq0dVaEHhnHdyr1aF_2CM2hMkEfVdZI


Clube do Leitor: Pequenos Sonhadores

2.         INTRODUÇÃO
É sabido que em geral crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, público que compõe o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, apresentam apatia/desinteresse pela leitura e, consequentemente, além de lerem pouco, leem mal, apresentam outras dificuldades no que se refere à leitura, como a interpretação e a produção de textos. Isso ocorre porque não conseguem reconhecer a ideia principal do texto, extrair/inferir informações do texto, estabelecer relações entre um texto e outro ou entre o texto e a realidade; não conseguem identificar efeitos de ironia ou humor, efeitos de sentido decorrentes do uso de uma palavra, de uma expressão ou da pontuação e etc.
Esta apatia e desinteresse pela leitura costuma ser oriunda do foco exclusivo na leitura obrigatória e de livros didáticos, desvinculada da leitura deleite, prazerosa. Deste modo, surge a importância de desenvolver um trabalho com a leitura pautado no universo simbólico, através do despertar da curiosidade e da imaginação, tornando as crianças e adolescentes em criadores e contadores de histórias, sejam elas reais ou imaginárias. Considerando também que é através da leitura que o sujeito aprende a refletir, a pensar e a criticar, podendo assim exercer a cidadania, conceito tão amplamente trabalhado no SCFV. Ademais é através da leitura que desenvolvem a sensibilidade, a criatividade, as potencialidades linguísticas; proporciona o fortalecimento da empatia, através da identificação com os personagens e a compreensão dos sentimentos destes; proporciona a evocação de lembranças, aprendendo a lidar com diferentes emoções.
Cabe ressaltar que até mesmo crianças e adolescentes que não tenham escolaridade e não saibam ler, podem manter experiências simbólicas com os livros através das imagens, da contação e da construção de histórias. O importante é que o foco do projeto esteja nos livros, e a reflexão sobre eles possam fazer sentido para aqueles que fazem parte do Clube do Leitor.
          Assim, o desenvolvimento deste projeto ocorrerá no cotidiano do SCFV, sem prazo para finitude, tendo por objetivo possibilitar através dos livros a construção de uma visão de mundo ampliada e empática, permitindo a formação de senso crítico e da cidadania.

        
3.         JUSTIFICATIVA

           Considerando a importância da leitura para o desenvolvimento de crianças e adolescentes e, concomitantemente, a necessidade de despertar o prazer pelos livros, após o recebimento da doação do Itaú Cultural, vislumbrou-se a possibilidade de realizar atividades iniciais propostas pelo Projeto proposto pela SEMFAS “Livros em Família”. No entanto, no decorrer da organização da execução identificaram outras possibilidades e projeto foi modificado.
        O interesse despertado pelo contato com os livros, as rodas de conversas, a contação de histórias, a possibilidade de levar o livro para casa e apresentá-lo às famílias enfim, reconhecer o livro como fonte de prazer e diversão e não como obrigação despertou um interesse continuado pela leitura nas crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, impulsionando o surgimento do projeto denominado “Clube do Leitor Pequenos Sonhadores”.
        O presente projeto justifica-se pela necessidade de se promover dentro do CRAS ações contínuas e permanentes de incentivo à leitura, tendo em vista que a maior parte das crianças e adolescentes do SCFV apresenta algum tipo de dificuldade com a leitura, muitas vezes não tendo acesso a momentos de contato com livros que não sejam didáticos, ou ainda, não vivenciam atividades que possam despertar o prazer pelo hábito da leitura. O CRAS, como ferramenta de inclusão social, deve considerar essa realidade e, portanto contribuir com ações eficazes para reverter esse quadro.

4.        OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral
          Possibilitar através da leitura ou através do contato com os livros a construção de uma visão crítica de mundo, permitindo a formação de suas identidades enquanto cidadãos.

4.2 Objetivo Específico
        Exercitar a leitura como prática democrática, fundamental na formação do senso crítico e da cidadania; 
        Estimular a criatividade e a imaginazação das crianças e adolescentes;
        Contribuir para o processo de letramento;
        Desenvolver competências de compreensão leitora;
        Promover o contato com a leitura de maneira lúdica e prazerosa.

5.        METODOLOGIA
A metodologia consiste em atividades desenvolvidas durante o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como Rodas de Leituras e empréstimo das obras visando o desenvolvimento da habilidade de ler, compreendendo e interagindo com o texto, associando a história com a realidade vivenciada. Posteriormente, há um momento para a socialização do que foi apreendido, explanação dialógica, observações e comentários dos participantes. 
Para contemplar os objetivos anteriormente elencados as seguintes etapas foram pré-estabelecidas:

1ª Etapa: Organização da sala do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na qual será implantada a biblioteca infanto-juvenil do CRAS.

2ª Etapa: Catalogação dos livros recebidos, através do aplicativo “Minha biblioteca”, identificação dos livros com etiquetas e organização da biblioteca.

3ª Etapa: Confecção de bolsas de TNT, para transporte dos livros, com a participação das crianças e adolescentes.

4ª Etapa: Apresentação dos livros doados pelo Itaú Cultural para as crianças e adolescentes.

5ª Etapa: Descrição das regras para inserção no Clube do Leitor.

6ª Etapa: Rodas de leitura e contação de histórias.

7ª Etapa: Empréstimos diários de livros, e no ato da devolução breve socialização do que foi compreendido.

8ª Etapa: Incentivo a leitura deleite antes e depois das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

9ª Etapa: Confecção das Carteirinhas para os integrantes do Clube do Leitor.

10ª Etapa: Premiação “Leitores do mês”, para proporcionar maior incentivo e adesão inicial ao Clube.

11ª Etapa: Sarau de Poemas do Clube de Leitores Pequenos Sonhadores.

12ª Etapa: Campanha de Arrecadação de novos livros para incrementar o arcevo da biblioteca infanto-juvenil do CRAS.

6.         CULMINÂNCIA
        Premiação dos Leitores do Mês;
        Sarau de Poemas. 

7.         RESULTADOS ESPERADOS
         Com as atividades propiciadas pelo projeto, objetiva-se que as crianças e adolescente passem a ter um contato significativo com o mundo da linguagem, de modo que se estimulem a ler aproximadamente 12 livros ao ano.
        Espera-se assim que desenvolvam o hábito e, especialmente, o gosto pela leitura prazerosa, tornando-se multiplicadores deste interesse pelos livros, para seus familiares e para a comunidade. 
8.         AVALIAÇÃO 
            A eficácia do projeto será avaliada a partir da verificação da adesão. Sendo realizadas avaliações contínuas, cumulativas e sistemáticas, através da observação da participação no Clube do Leitor, do empenho na leitura deleite e da explanação dialógica a partir do que foi compreendido sobre o conteúdo do livro. 
Por fim, alguns instrumentos serão utilizados para a avaliação das atividades de culminância (Premiação Leitores do Mês e Sarau de Poemas), como: levantamento oral das opiniões e interesses despertados pelas atividades, registro fotográfico e lista de frequência. 

PGA Portal de Gerenciamento de Aplicações https://drive.google.com/open?id=1iq23n7nHlprclCTqcjc_ySZXunCI4UbW
Guia Aracaju Um projeto digital para conectar cidadãos locais a turistas, buscando estimular o desenvolvimento do Turismo.  Através dessa aplicação, entregaremos aos turistas uma experiência mais acolhedora para aqueles que buscam conhecer Aracaju, e ao cidadãos locais um conjunto de vantagens em estabelecimentos parceiros diversos, através da rede de parceiros envolvida em sua execução.  https://drive.google.com/open?id=1MapYNlwSh9ggzPFgo2TGaGUvhBxNdf_V
Farmácia no Cras Através da parceria entre a gestão, a iniciativa privada e a população, a ideia é instalar um projeto comunitário de cultivo de ervas medicinais, sob a vigilância da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) e da Semfas (Secretaria Municipal da Família e Assistência Social).https://drive.google.com/open?id=1csnhv3LhdTfNI4w3CYUpX7GMy7EFtVcg

https://drive.google.com/open?id=1iq23n7nHlprclCTqcjc_ySZXunCI4UbW
https://drive.google.com/open?id=1MapYNlwSh9ggzPFgo2TGaGUvhBxNdf_V
https://drive.google.com/open?id=1csnhv3LhdTfNI4w3CYUpX7GMy7EFtVcg

