
    

O Projeto CUCCA tem como objetivo promover experiências significativas que favoreçam o            
desenvolvimento global das crianças e adolescentes, abrangendo os aspectos: afetivo,          
social, físico e cognitivo. 
 
As atividades são interdisciplinares e abrangem diversas áreas de conhecimento como           
ciências, matemática, português, história, geografia e artes. Essas atividades têm como           
objetivo levar experiências que desafiem o pensamento das crianças e dos adolescentes.            
Existe um grande empenho em proporcionar o aprender e o educar brincando. O trabalho,              
realizado em pequenos grupos, é desenvolvido tendo sempre em vista as oportunidades            
educativas que desenvolvam as virtudes humanas e valorizem as potencialidades de cada            
criança.  
 
A equipe é formada, em sua maioria, por voluntárias colegiais e universitárias. Cada             
atividade possui uma voluntária no papel de líder e outra no de suplente. As mesmas são                
responsáveis por planejar previamente as atividades e organizar os materiais necessários,           
de forma atrativa e com boa apresentação estética, em uma caixa de trabalho temática que               
possibilite uma ação investigativa. Em muitas atividades a leitura de um bom livro é              
associada ao tema. Além disso, as voluntárias recebem a formação humana promovida            
pelo Centro Cultural Altavila, contando com um acompanhamento individualizado. 
 
A rotina no sábado permite que as crianças selecionem a atividade em que irão participar,               
exercitando o ato de fazer escolhas, de assumi-las, refletir sobre elas e substituí-las em              
novas oportunidades, caso considerem mais adequado. No final, em uma roda, as crianças             
compartilham a vivência que tiveram nas atividades.  
 
Outro cuidado do projeto é proporcionar a oportunidade para as crianças conhecerem boas             
escolhas na alimentação. Todos os sábados é preparado um lanche gostoso, caseiro e             
saudável para elas. Como forma de valorizar cada uma, no fim de cada mês também               
levamos um bolo para comemorar os aniversariantes daquele mês. 
 
O projeto tem contribuído significativamente na vida das crianças e adolescentes mas            
sobretudo com a boa formação das voluntárias para construírem uma sociedade melhor.            
As voluntárias são cuidadosamente estimuladas a assumirem um trabalho com amor,           
repleto de virtudes, com esmero em cada detalhe e sempre querendo contribuir para o              
bem do próximo. Esse é um aprendizado, que, se interiorizado, as torna boas agentes              
transformadoras de nossa sociedade. 
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