
07/12/2020 Inscrição 1º Concurso Interno de Inovação do Lins de Vasconcellos

https://docs.google.com/forms/d/1WLBW9lpEBNVQPlQenrlpR8MpsvtrfAT3XB54CJObCbg/edit#response=ACYDBNhI2leqJNsjmq3EyZCYSS_Ee… 1/4

Endereço de e-mail *

alessandradomingues00@gmail.com

Dicas
⭐ Contextualize sua iniciativa, tendo em vista a percepção do usuário. 
⭐ Evite repetição de informações ao longo do texto. 
⭐ Consulte seus colegas de trabalho a respeito do texto do relato para garantir que você está se comunicando de 
forma clara e objetiva. 
⭐ Evite jargões e termos técnicos. Se o uso for imprescindível, explique o significado. 
⭐ Destaque, nos campos específicos, os aspectos da iniciativa que dialogam com os critérios de avaliação descritos 
no item 6 do edital.

Inovação em processos organizacionais

Inovação em serviços ou políticas institucionais

alessandradomingues00@gmail.com

Inscrição 1º Concurso Interno de Inovação do
Lins de Vasconcellos
Chegou o momento de inscrever sua Prática ! Faça tudo com cautela. Elabore o seu relato com 
objetividade, de forma a transmitir a essência da sua iniciativa inovadora e os seus benefícios mais 
significativos. 
INSCRIÇÕES DE 18/11/2020 A 01/12/2020.

Categoria da Prática *

E-mail de um dos participantes *
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Alessandra Prudêncio Domingues e Andreia de Godoy Moldo

Não há um espaço que proporcione aos usuários um momento de aproximação cultural com a leitura e 
proximidade com as literaturas bem como de momentos para o brincar livre e dirigido, e com a 
implantação da inovação apresentada, os usuários terão opções de pesquisas e contato com os livros e 
desenvolvimento de evolução mental, física, psicológica e social por meio de jogos e brincadeiras.

A Inovação é a implantação de um espaço pedagógico visando ter um ambiente acolhedor, harmonioso 
e funcional que promova nos atendidos o gosto pela leitura, bem como para o brincar seja ele o Brincar 
livre ou o brincar dirigido.

A iniciativa tem por objetivo: Aproximar os usuários dos livros; fomentar o gosto pela Leitura; estreitar a 
relação dos atendidos com a cultura letrada; facilitar o processo de ensino-aprendizagem.

Serão contemplados os projetos do Serviços de convivência e fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 
zero (0) à seis (6) anos, seis (6) à dezessete (17) anos, grupo de Idosos, Aprendizagem e pré-
aprendizagem.

Nome do(s) Participante(s) - limite de até 02 participantes por Prática *

Qual é a situação-problema a ser enfrentada? Descreva a situação encontrada antes da
inovação: o diagnóstico, o contexto e a gravidade do problema encontrado e porque razão
é necessária uma mudança nesse contexto *

Descreva qual é a inovação proposta. Descreva a solução para o problema
(ex.:desenvolvimento de uma tecnologia, política, um processo etc.). *

Quais são os objetivos da iniciativa? Liste os objetivos da inovação por ordem de prioridade
e, preferencialmente, com foco nos resultados. *

Qual é o público-alvo da iniciativa? Indique quem é ou quais são os públicos direta e
indiretamente beneficiados pela iniciativa, nessa ordem. *
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É inovadora pois na nossa Entidade não temos um espaço destinado para biblioteca e brinquedoteca, 
sendo um diferencial para o Lins de Vasconcellos.

Os resultados que visamos alcançar com a inovação é auxiliar no processo de aprendizagem dos 
usuários das diversas faixas etárias bem como estimular a criatividade, a comunicação e facilitar a 
recreação e socialização.

As necessidades vieram devido o público atendido estar em situação de vulnerabilidade, não tendo 
oportunidades de acesso espaços culturais e pedagógicos, sendo assim viu-se a necessidade deste 
espaço objetivando a aproximação deste público com obras literárias.

Promover um espaço compartilhado entre todos os projetos existentes na entidade, possuindo uma 
forma de acesso exclusivo para os nossos usuários sendo realizado um controle interno de utilização 
do ambiente e apresentando os resultados obtido com a inovação sendo sugerida a criação de uma 
comissão para gerir o ambiente e os materiais.

Por que a iniciativa é inovadora? Lembre-se do item 6.1 do Edital, deve-se demonstrar um
dos critérios estabelecidos, de forma clara. *

Quais os principais resultados que serão obtidos com a Iniciativa e como serão melhor
utilizados todos os recursos (eficiência)? Lembre-se do item 6.1 do Edital, deve-se
demonstrar um dos critérios estabelecidos, de forma clara. Exemplo de recursos: a)
Recursos humanos; b) Recursos financeiros; c) Recursos tecnológicos; d) Outros recursos *

Como a Iniciativa identificou as necessidades dos seus usuários/cidadãos? Lembre-se do
item 6.1 do Edital, deve-se demonstrar um dos critérios estabelecidos, de forma clara. *

Quais são os mecanismos de transparência e controle institucional que a iniciativa
promove?? Lembre-se do item 6.1 do Edital, deve-se demonstrar um dos critérios
estabelecidos, de forma clara. *
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As Principais dificuldades encontradas seriam sobre a organização do espaço e aquisição dos livros, 
brinquedos e mobiliários voltados para um ambiente de biblioteca e brinquedoteca. A superação para 
que seja possível a implantação desta inovação seria a elaboração de campanhas (presenciais e 
virtuais) para doação de livros e brinquedos em que a sociedade teria um papel fundamental.

O espaço pedagógico Lins de Vasconcellos é uma inovação que tem por objetivo proporcionar um 
ambiente acolhedor, motivador, que foque no protagonismo do usuário, visando a formação integral do 
cidadão que passa por nossa OSC, adquirindo conhecimentos únicos e vivências que farão a diferença 
para a sua formação. Tendo em vista que não há um espaço que proporcione aos usuários um 
momento de aproximação cultural com a leitura e proximidade com as literaturas, bem como de 
momentos para o brincar livre e dirigido o espaço pedagógico que consiste em implantarmos uma 
biblioteca e uma brinquedoteca buscando ter um ambiente acolhedor, harmonioso e funcional que 
promova nos atendidos o gosto pela leitura, e também para o brincar, seja ele o “brincar livre” ou o 
“brincar dirigido”. Os resultados esperados com a inovação é o de aproximar os usuários das obras 
literárias, auxiliar no processo de aprendizagem dos usuários das diversas faixas etárias bem como 
estimular a criatividade, a comunicação e facilitar a recreação e socialização através de momento 
lúdicos e com finalidade pedagógica.

https://www.youtube.com/watch?v=y5sQqTb4X94&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=8G9o-T0_7wM&feature=youtu.be

Este formulário foi criado em Lins de Vasconcellos Encontro Fraterno.

Quais são as principais dificuldades a serem encontradas na implantação da Iniciativa e
como pretende superá-las? *

Resumo detalhado da iniciativa. Lembre-se que, caso a iniciativa seja premiada, esse
resumo será usado para divulgar a sua iniciativa. Por esse motivo, recomendamos extrema
clareza. O texto deve descrever objetivamente: a) Qual era o cenário atual/anterior à
inovação? b) Qual a inovação a ser implementada? c) Qual o principal resultado a ser
atingido pela inovação? *

Caso você tenha vídeos, imagens ou áudios que ilustrem a sua iniciativa, informe os links
aqui. *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

