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Objetivo: Desenvolver um projeto de auxílio na entidade Creche Criança Feliz do Ana
Moura. Metodologia: No primeiro semestre de 2010, os alunos do 5º período do curso
de Administração de Empresas, através da matéria LDE I, criaram uma
empresa-simulada intitulada ADM Consultoria Empresarial, para promover melhorias
aliando a teoria do conhecimento adquirido em sala, com a prática de uma empresa. Os
alunos da célula ADM Consultoria Empresarial visitaram algumas instituições para
então decidirem em qual trabalhar. Decidiu-se diagnosticar a instituição que abriu as
portas, ou seja, recebeu nossa empresa e acolheu melhor nosso projeto social, a
entidade Creche Criança Feliz do Bairro Ana Moura - Timóteo.
Como forma de auxiliar no projeto da obra predial e melhoria na estruturação da
creche, os alunos do Unileste/MG estão desenvolvendo duas ações de maneira somar
ao trabalho já desenvolvido até então Resultados: A Empresa ADM Consultoria
Empresarial com intuito de promover o bem estar social e o desenvolvimento das
crianças e da comunidade local, desenvolveu o projeto paisagístico do jardim de
entrada, com o apoio da Ecoplan Serviços Ambientais, de forma que as crianças
sintam-se valorizadas na chegada à creche com um jardim planejado e que não ofereça
risco a elas. A segunda iniciativa foi a compra de brinquedos pedagógicos, com apoio
das Lojas Maçônicas de Coronel Fabriciano e Timóteo, proporcionando às crianças o
desenvolvimento da coordenação motora, trabalho em equipe, criatividade, superando
limitações, ou seja, brincando e aprendendo com materiais pedagógicos de qualidade.
 Conclusão: A responsabilidade social demonstra o pensamento consciente do
empresário que deseja construir uma “tecnologia social” de enfrentamento dos
problemas da coletividade, significa abraçar, juntamente com o Estado o que podemos
chamar de “cidadania”, onde empresas não se fecham sobre si mesmas, mas se abrem
para a construção de uma sociedade mais democrática e menos desigual, mais humana
e menos injusta.O projeto de consultoria sócio-responsável busca não apenas somar
experiência aos alunos, mas desenvolver uma ação que seja concreta na entidade e na
comunidade, oferecendo mais qualidade de vida para as crianças, pais, funcionários e
colaboradores da creche, promovendo sentimento de pertença, cidadania e o bem estar
social.
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