
Exercício -1 – Para começar um projeto 
 Leia o texto abaixo:  Ação Global é um projeto do SESI e da Rede Globo, criado em 1995, para prestar serviços gratuitos à população.  O evento acontece uma vez por ano, num único dia, em todo Brasil.  No Rio de Janeiro e em São Paulo, também são promovidas edições regionais, ao longo do ano.  Através da mobilização de instituições parceiras, públicas e privadas, e da convocação de profissionais voluntários, a Ação Global forma uma rede de atendimento que oferece serviços gratuitos de documentação, saúde preventiva, educação, esporte e lazer, porta de entrada para a cidadania e todos os direitos associados a ela.   Possuir documentação básica é o primeiro passo para que o cidadão tenha acesso a uma série de benefícios concedidos pela administração pública, tal como atendimento gratuito de saúde e acesso à rede de ensino público. Neste sentido, a Ação Global tem colaborado, ao longo de suas 16 edições, para a inclusão social e o crescimento pessoal de milhões de brasileiros.   Perfil dos Participantes da Ação Global 66,4% têm renda familiar inferior a 2 salários mínimos 59,8% dos visitantes adultos têm entre 18 e 39 anos  76,6% são mulheres 

Os serviços oferecidos pela Ação Global podem variar de acordo com o local, o ano e as parcerias estabelecidas em cada região. As parcerias são resultados de articulações dos SESIs locais com entidades públicas e privadas. Mas existem atividades que acontecem em todo território nacional. De modo geral, além da emissão de documentos, há sempre serviços preventivos e de orientação nas áreas de saúde, responsabilidade social, educação e lazer.  
Abaixo você tem uma lista dos serviços mais comuns: 
Saúde  • Consultas médicas;  • Medição da pressão arterial;  • Orientação para a prevenção de doenças;  • Distribuição de preservativos;  • Tipagem sangüínea;  • Medição de colesterol;  • Exame de vista;  • Prevenção do uso abusivo de drogas e do câncer de mama, de útero e de próstata;  • Planejamento familiar;  • Orientação sobre prevenção da gravidez na adolescência;  • Vacinação;  • Prevenção de doenças bucais com aplicação de flúor, distribuição de kits de higiene dental e escovação orientada;  • Distribuição de material informativo e projeção de vídeos.   
Responsabilidade social  • Emissão de documentos fundamentais (certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor, carteira do idoso).;  • Regularização da situação militar;  • Seguro desemprego;  



• Endereçamento postal;  • Assistência jurídica;  • Casamento comunitário;  • Tutela, divórcio, separação judicial;  • Direitos da criança e do adolescente;  • Aposentadoria;  • Orientação da defesa do consumidor;  • Audiências de conciliação, instrução e julgamento;  • Orientação sobre o combate ao desperdício de água e energia elétrica  • Orientação sobre prevenção de acidentes no trânsito, prevenção de acidentes domésticos;  • Palestras educativas sobre o meio ambiente.   
Educação  • Ações de sensibilização para adultos retornarem à sala de aula;  • Divulgação da educação infantil, ensino fundamental, educação do trabalhador;  • Jogos educativos;  • Salas de leitura;  • Oficinas pedagógicas;  • Oficinas de teatro;  • Distribuição de materiais informativos.   
Lazer  • Torneios;  • Sessões de ginástica;  • Jogos;  • Oficinas;  • Shows;  • Orientações sobre a importância da prática de esportes na melhoria da qualidade de vida.  
 Responda às questões:  1. Ao término do projeto, qual o critério que podemos utilizar para dizer que o projeto foi bem sucedido? 2. O projeto se propõe a produzir vários tipos de entregas. Elenque as instituições e tipos de profissionais que você imagina serem necessários para realização destes produtos. 3. Na sua opinião, quais os principais desafios que este projeto deve enfrentar? 4. Qual o motivo pelo qual você imagina que o projeto foi criado?        


