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INTRODUÇÃO
O Projeto CRIC: Cooperar, Revitalizar e Inovar com o coração <3 nasceu na Oficina EU
CURTO FAZER O BEM, ofertada aos alunos de 1ª e 2ª série do Colégio Franciscano
Sant’Anna, Santa Maria – RS, durante primeiro trimestre de 2017, orientada pelos professores
Claudecira Bottoli, Gelson Antônio Capeletto e Erika Silva Dockhorn Kayser. A proposta
beneficiou a área externa do Projeto Reviver, escola de educação infantil, localizada à Rua
Felipe Schirmer, 107- Vila Schirmer, Bairro João Goulart – Santa Maria – RS.
OBJETIVO
Estimular o empreendedorismo estudantil; aplicar o conhecimento técnico-científico
integrado aos princípios da educação franciscana na solução de problemas reais; criar projeto
inovador, sustentável e solidário.
METODOLOGIA
A Primeira etapa - ‘Teia de significados’: exercícios e reflexões sobre espírito colaborativo;
estudo teórico-prático sobre princípios da educação franciscana; educação financeira;
economia solidária e empreendedorismo. Segunda etapa - ‘Geração de projetos
inovadores, sustentáveis e solidários’: constituição de microempresa e definição do serviço
prestado com foco na solução de problema identificado na leitura da realidade; caracterização
do cliente; planejamento estratégico do serviço e preparação da apresentação do projeto para o
cliente. Terceira Etapa - ‘Análise e seleção de boas ideias’: apresentação do projeto
justificando sua relevância com vistas à aprovação; análise dos desafios de operacionalização
e ajustes finais. Etapa final - ‘Operacionalização’: captação de recursos e parcerias;
montagem do material e implantação do projeto.
RESULTADOS
A microempresa CRIC: Cooperar, Revitalizar e Inovar com o coração <3 presta serviço
personalizado de revitalização e manutenção de espaços, para qualificar e promover bem estar
às pessoas que lá convivem. A exemplo do espaço da Educação Infantil do Colégio
Franciscano Sant’Anna, a CRIC projetou soluções associadas ao lúdico, à segurança e à
beleza para Projeto Reviver. “Estar em um lugar colorido, alegre e lúdico estimula a
aprendizagem. Toda criança merece ter um lugar bonito para brincar e aprender” (Marcella
Pina). O serviço de revitalização consistiu em construir brinquedos novos para a área de lazer
(balanço e motos de pneus) e também, o corte periódico da grama. O custo de produção foi
zero porque, conforme desafio proposto, o material: pneus, tinta para decoração e parafusos
foram doados.
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CONCLUSÃO
Em consonância com o nome escolhido, a CRIC estabeleceu elos significativos entre:
franciscanismo, economia solidária, educação financeira e empreendedorismo. O exercício da
liderança e da cooperação entre os membros da equipe marcou positivamente o processo de
planejamento a operacionalização da proposta. A captação de recursos se deu graças as
doações da aluna Daniela B. Ziemann que coletou 11 pneus, da diretora do Colégio
Franciscano Sant’Anna, Ir. Valderesa Moro, que comprou o material necessário para pintura
(tinta acrílica azul, amarela, verde, vermelha; pincéis e o solvente) e outros colegas da equipe
que conseguiram cordas, parafusos, serrote, martelo... O espírito colaborativo também marcou
o trabalho, uma vez que a CRIC doou 4 pneus e a tinta para outras empresas participantes da
oficina: “Quando a gente veio lavar os pneus, pintar e preparar tudo, não existiram barreiras
entre as empresas, todos cooperaram” (João Vitor Vieira Fagundes). Para resolver os
problemas de execução da proposta, buscou assessorias. Promover a destinação
ambientalmente correta dos pneus é desafiador, mas, foi um passo significativo para o
despertar de uma consciência de sustentabilidade.
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