
FUNDAÇÃO ROCHA  
A D R I A N A  DA L O  RO D R I G U E S  BA R B O S A   

Tecnologia Social: A contribuição  do terceiro 

setor  para inclusão educacional 

 



OBJETIVOS 

 Implantar um modelo de projeto de inclusão educacional no Centro de 

Educação Infantil Municipal Reino Encantado “Irineu Doná”, com o apoio da 

Fundação Rocha e outros atores envolvidos.  

 Incentivar a sociedade e as empresas a exercerem práticas e ações sociais, para 

que os resultados obtidos possam ser transformados em melhoria da qualidade de 

vida e facilitar o acesso a novos recursos para a comunidade. 

                        

                         Município de Inconfidentes-MG. 



JUSTIFICATIVA 

 Diante da necessidade de inclusão das crianças, pela crise que se 

alastra pelo país e pelo avanço dos problemas sociais causado por ela, 

afetando principalmente a escolarização pública, a proposta se justifica 

pelo impacto social positivo e pela possibilidade de reaplicá-las. 

Palavras-chave: Inclusão social, transformação social, educação, 

empreendedorismo social.  

 

 



PROJETOS  

  (i) Disponibilizar uma psicopedagoga na Fundação Rocha para 

atendimento e acompanhamento das crianças atendidas no programa. 

 (ii) Disponibilizar um professor de música para desenvolver o 

projeto na escola, “Música na escola”. 

  (iii) Disponibilizar um professor e material para o projeto explorar 

e expandir sua criatividade, desenvolvendo habilidades manuais por 

meio do artesanato.  

 



 1º PROJETO  

 Psicopedagoga na Fundação Rocha para atendimento e acompanhamento 

das crianças atendidas no programa .  

 2016: 5 crianças atendidas  -  

  2017: 10 crianças atendidas -  

  2018: 20 crianças atendidas –  

 Psicopedagoga : Cássia Garcia  

 





2º PROJETO  

 Disponibilizar um professor de música para desenvolver o projeto 

na escola, “Música na escola”. 

2018:  7 salas com 30 minutos cada sala.  

Professor: Milton Monteiro  



 



 



3º PROJETO  

 Disponibilizar um professor e material para o projeto explorar e 

expandir sua criatividade, desenvolvendo habilidades manuais por meio do 

artesanato.  

O ARTESANATO COMO FERRAMENTA DE 

DESENVOLVIMENTO PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS 

COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) 

Professores: Gabrieli Ribeiro Gonçalves Patricia Costa Amâncio Fatureto 

 



 



 



 



GRATIDÃO! 

Diretora: Janaína Rodrigues  

Professores do Centro de Educação Infantil Municipal Reino Encantado “Irineu Doná”.  

Servidores do Centro de Educação Infantil Municipal Reino Encantado “Irineu Doná”.  

Equipe da Fundação Rocha: Cristiane Sirlene M. Rodrigues, Cássia Garcia, Fernanda Ferraz, 

Sara Garcia, Milton Monteiro, Gabrieli Gonçalves e Patrícia Fatureto  

 

Adriana Dalo Rodrigues Barbosa – Diretora Presidente da Fundação Rocha.  


