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OURO 
 

MUNICÍPIO CATEGORIA/PROJETO EMENTA 

SANTA LEOPOLDINA 

NATUREZA O programa Crê-Ser: Crescendo através do esporte, vem atuar com crianças e 
adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos, com o objetivo de resgatar através de 
atividades sócio esportivas, educativas, recreativas e de lazer, a melhoria das 
capacidades físicas e habilidades motoras dos participantes, estimular o sentido de 
cidadania, buscar a inclusão social dos seus integrantes, e principalmente erradicar 
o trabalho infantil no município.  

 

 Semeando a Vida 

 

PONTO BELO 

CRIANÇA O projeto nasceu da necessidade de favorecer o intercurso de culturas, visto que 
nossa sociedade caracteriza-se por uma pluralidade étnica, sendo esta, produto de 
um processo histórico que inseriu num mesmo cenário três grupos distintos: 
portugueses, índios e negros de origem africana.  

 

 Africanidade e Democracia 

 

JOÃO NEIVA 

TRABALHO  A iniciativa consiste em cursos de lutheria, que têm como objetivo principal iniciar 
os alunos nas técnicas tradicionais de construção de instrumentos musicais, 
viabilizando a capacitação para construírem instrumentos musicais que tenham 
qualidade suficiente para serem comercializados, proporcionando a eles a chance 
de atuarem profissionalmente no mercado de trabalho na área de lutheria. 

 

 TRABALHARTE 

 

SANTA MARIA DE JETIBÁ 

IDOSO 
Proporcionar à pessoa idosa, através da participação grupal, o desenvolvimento e o 
aprimoramento das potencialidades físicas, intelectuais, criativas e sociais 
promovendo autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

 

 Centro de Vivência "Emílio Peter Augusto Heinrich 
Friedrich" 
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PRATA 
 

MUNICÍPIO CATEGORIA/PROJETO EMENTA 

SERRA 

NATUREZA 

 
 

 FLORESCER - Adote o Seu Pedacinho do Planeta 
 

 

SANTA TERESA 

CRIANÇA O Projeto oferece aulas de xadrez, capoeira, ballet e Jazz, espanhol, teclado, flauta 
doce, arte e reciclagem, desenho, coral, banda musical e marcial, teatro amador, em 
turno oposto aos das aulas regulares, contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida e exercício efetivo da cidadania; reduz o índice de abandono escolar entre 
outros benefícios. 

 

 Parlare Italiano 

 

PINHEIROS 

TRABALHO 

 
 

 Projeto Jovens Empreendedores 

 

SERRA 

IDOSO Constituído como evento de cunho esportivo, sócio-cultural, recreativo e 
participativo visando possibilitar uma maior conscientização e motivação para a 
busca de uma prática de atividade física como alternativa para melhoria da 
qualidade de vida. 
Objetiva proporcionar à pessoa idosa, o interesse para a prática regular, sistemática 
e orientada da atividade física, bem como, oportunizar novas vivências corporais e 
motoras, possibilitando uma maior vivência coletiva (integração e trocas de 
experiências) e incentivo a superação de limitações próprias do envelhecimento.  

 

 Projeto Olimpíadas da 3º Idade: Vencendo Limites, 
Transpondo Obstáculos 
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BRONZE 
 

MUNICÍPIO CATEGORIA/PROJETO EMENTA 

MONTANHA 

NATUREZA Projeto voltado para a conscientização e preservação ambiental, sustentabilidade e 
inclusão social onde o poder público municipal se responsabiliza por soluções que 
envolvem o descarte, a coleta, o tratamento, a destinação final e reaproveitamento 
dos resíduos sólidos urbanos. O projeto tem como objetivos principais: reduzir o 
volume de material aterrado e reduzir riscos ao meio ambiente.  

 

 Coleta Seletiva: Sustentabilidade e Cidadania 

 

MONTANHA 

CRIANÇA O propósito do Projeto é exercitar uma prática de Educação Nutricional com os 
alunos da rede Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental do município 
de Montanha - ES, pois se entende que é importante que os alunos aprendam a 
comer de forma correta desde cedo, uma vez que os hábitos alimentares são 
formados na infância e geralmente se mantêm por toda a vida, logo, ensinar às 
crianças a ter hábitos alimentares saudáveis irá contribuir para que elas cresçam e 
se desenvolvam com qualidade de vida.  

 

 Projeto Alimentação Saudável nas Escolas: Nutrição 
para Todos 

 

MUQUI 

TRABALHO O Projeto tem como objetivo organizar a Cadeia Produtiva do Mel do município de 
Muqui e adjacência, destina-se ao processamento, envasamento e comercialização 
do mel bem como a profissionalização dos apicultores e a modernização dos 
equipamentos para a produção nos apiários agregando valor ao produto uma vez 
que a Casa do Mel  tem o Selo de Inspeção Federal.  

 

 Casa do Mel “Rainha do Sul” 

 

CASTELO 

IDOSO Este projeto tem como objetivo à promoção da qualidade de vida e o direito à 
cidadania dos idosos que se encontram em situações de abandono, sem vínculos 
familiares ou impossibilitados de conviver com suas famílias. Para tanto, visa-se 
oferecer condições físicas, técnicas, operacionais, higiênicosanitárias, de 
organização, convivência, integração com a comunidade e de reconstrução dos 
vínculos familiares. 

 

 VILA FELIZ 

 

 


