
Ordem Ação / atividade Justificativa
"O que fazer" ou "como 

fazer"

Material ou técnica já 

existente
Pré ou pós-morar Informações complementares / sugestões

1 Introdução ao pré-morar

Informar sobre trabalho social de pré e pós-morar, com 

informação sobre os conteúdos a serem discutidos. 

Apresentação da equipe que acompanhará os moradores e 

do trabalho em si.

Reunião Informativa / Por meio 

de slides ou cartazes fazer uma 

apresentação simples, em 

tópicos sobre as fases do 

trabalho pelo qual vão passar. 

Explicitar objetivos das 

reuniões. 

Apresentação em power 

point com os conceitos 

básicos e com o 

cronograma do trabalho 

de pré-morar.

PRÉ

Objetivos: 1) discussão dos objetivos do processo de pré-

morar; 2) apresentação do conteúdo dos módulos (pré e pós) 

com o respectivo cronograma; 3) trabalhar a percepção das 

famílias sobre os aspectos da mudança do tipo de moradia.

2

Visita à unidade habitacional e acompanhamento do 

andamento da obra, permitindo à família conhecer e se 

apropriar do novo espaço, conhecendo inclusive as normas e 

orientações técnicas para manutenção da unidade 

habitacional.

Visita à obra.

Visita / Folder com planta 

da UH (trabalhando com as 

famílias a percepção 

espacial entre o folder e o 

local, incentivando a 

apropriação).

PRÉ

A visita deve preceder a escolha da família. Quando possível, 

estabelecer rotina de visitas aos apartamentos, para que a 

família acompanhe o andamento da obra.

3
1. Aspectos construtivos da obra: projetos de implantação, 

materiais, técnicas construtivas, etc. 

Apresentação com a presença 

da engenharia, esclarecendo 

métodos construtivos, forma 

de uso, o que pode ou não 

fazer na unidade habitacional.

Apresentação em power 

point. Apresentação 

projetos, folder planta UH, 

manual de uso / Manual 

do Morador.

PRÉ

Pode ser feita como reunião ao longo do pré morar, ou 

imediatamente antes da entrega da unidade, acoplada com a 

leitura e esclarecimentos sobre o manual do proprietário. 

Processo pode ser feito por mais de uma vez, já que pode 

inclusive ser um elemento importante para que as famílias 

possam optar pela unidade habitacional. Se for feita antes do 

manual do proprietário, deverá haver outra agenda específica 

para discussão e leitura deste.

4 2. Uso consciente da água. Palestra com Copasa.
Material da Copasa / 

Técnica da Caixa Dágua.
PRÉ ou PÓS

5 3. Uso consciente da energia elétrica. Palestra com Cemig. Material da Cemig. PRÉ ou PÓS

6  4. Esgotamento sanitário e lixo doméstico. Palestra com SLU. Material da SLU. PRÉ ou PÓS

7 Escolha das unidades habitacionais
Definição da ocupação dos Residenciais, através da escolha 

ou sorteio de Blocos e Apartamentos.
Dinâmica de grupo. Projetos dos Residenciais. PRÉ

Objetivos: 1) Proporcionar às famílias a oportunidade de 

escolha dos seus vizinhos (estabelecer critérios para escolha e 

para desempate), ou realizar sorteio na presença de todos. 

8
Capacitação em gestão condominial 

com todos os moradores

Orientar todos os moradores (não apenas os síndicos, 

subsíndicos e conselheiros fiscais) sobre áreas comuns e 

áreas privadas, a organização e gestão de um condomínio 

(inclusive financeira), orientar sobre direitos e deveres, boa 

convivência e competências do síndico, subsíndico e 

conselho fiscal. levá-los a conhecer os espaços do 

condomínio, com roteiro, visando o 'como' e 'quem' devem 

cuidar para se apropriarem do espaço e da necessidade das 

normas dividindo as responsabilidades / fortalecer os laços 

entre os moradores do bloco de forma que possam 

encontrar soluções para problemas cotidianos de maneira 

conjunta.

Reunião temática com material 

lúdico sobre "desordem" ou 

encenação (avaliar vídeo).

Cartilha "Vivendo em 

Condomínio".
PRÉ

Conteúdo da atividade: áreas comuns / áreas privadas 

(ilustrado) / composição da gestão de condomínio / 

atribuições / gastos a serem divididos (mostrar como). 

Fortalecer o papel do síndico e suas atribuições.  

9
Discussão e aprovação ou Leitura da 

Convenção de Condomínio

A leitura da Convenção de Condomínio dá a conhecer aos 

futuros moradores seus direitos e deveres sobre o uso das 

áreas comuns, o fim a que as unidades se destinam, forma 

de administração do condomínio, o modo de pagamento das 

contribuições dos condôminos, competência das 

assembléias, forma de sua convocação e quorum exigido 

para as deliberações, as sanções a que estão sujeitos os 

condôminos, buscando minimizar conflitos e facilitar a 

gestão condominial.

Leitura orientada, discussão e 

aprovação / Reuniões com 

participação de moradores já 

reassentados (presença da 

DVRS).

Modelo Convenção de 

Condomínio / Modelo 

definido pela DRC.

PRÉ / PÓS

Leitura detalhada da convenção de condomínio, esclarecendo 

suas implicações. No MCMV, devido ao grande número de 

Unidades nos Conjuntos, não  é posspivel  trabalhar a 

convenção em assembleia com todos os moradores; fazemos 

sempre a discussão em reuniões de blocos. E primeiro sempre 

trabalhamos a convenção com os subsíndicos e conselho para 

que sejam multiplicadores.

10
Dsicussão e aprovação ou Leitura do 

Regimento Interno

A leitura do Regimento Interno dá a conhecer aos futuros 

moradores seus direitos e deveres, de caráter mais cotidiano 

(por exemplo: dias de mudança, formas de multa aos 

condôminos, etc.) buscando minimizar conflitos e facilitar a 

gestão condominial. Podem incluir regras de convivência. 

(Lembrar que pelo modelo apresentado pela DRC o 

Regimento é um capítulo da Convenção).

Leitura orientada, discussão e 

aprovação / Reuniões - 

dinâmicas / Escolha de nome 

dos residenciais.

Modelo Regimento Interno  

/ cartazes / slides.
PRÉ

Elaboração da convenção a partir de parâmetros definidos 

pela DRC. A construção do regimento interno acontece junto 

com os moradores, por bloco e depois é levada uma versão 

final para aprovação em assembleia. Este trabalho só acontece 

sempre após o estudo da convenção . 

11
Eleição de Síndicos e Subsíndicos e 

Conselho Fiscal
Formalizar a representação dos Condomínios. Assembleia de condomínios.

Formulário para 

Autorização da ligação 

Copasa e Cemig. 

PRÉ

Conforme definição do projeto de condomínio, respeitando o 

modelo de convenção com síndico e Conselho Fiscal (com o 

subsíndico quando houver necessidade).

12
Capacitação do síndico / subsindico e 

conselho fiscal em gestão 

condominial

Oirentar o síndico sobre papéis, funções, e sobre 

documentos fomais

Consultoria, em cotação / 

dinâmicas de grupo / Oficinas 

(atas, prestação de contas, 

etc.).

Manual do Síndico PRÉ / PÓS

13

Preparação para recebimento de 

chaves. Leitura do Termo de 

Permissão de Uso e orientação/ 

preparação para a entrega das 

chaves. 

Leitura do termo de permissão de uso, visando orientar os 

moradores sobre prazos, regras e demais cláusulas do 

termo, especialmente sobre suas responsabilidades. No 

MCMV, leitura de algumas cláusulas constratuais específicas 

do contrato que assinarão com a Caixa. 

Leitura orientada.

Slides / Registro 

fotográfico dos cômodos / 

itens a serem observados.

Pré-morar (Na reunião de 

agendamento de entrega 

de chaves e mudanças, 

último encontro do pré-

morar).

A reunião pode ser a mesma para preparação e organização 

da mudança.

14 Oficina de prevenção de acidentes

Em parceria com o Corpo de Bombeiros, busca-se dar aos 

moradores informações que evitem acidentes nos 

apartamentos e condomínios.

Palestra Corpo de Bombeiros. PRÉ ou PÓS

CRONOGRAMA DE AÇÕES / ATIVIDADES DE PRÉ/PÓS-MORAR - DISCUSSÃO DE CONTEÚDO MÍNIMO

"Conhecendo seu apartamento"

Discutir conteúdo com as concessionárias, podendo os temas 

serem trabalhados em reunião separadas ou em uma única 

reunião. Serão feitas reuniões com as concessionárias para 

avaliar material disponível e possibilidade de participação das 

mesmas, ou elaboração de um material pela URBEL.



15
Orientação sobre gestão de contas 

pessoais

Orientar os moradores sobre a gestão e organização de suas 

contas pessoais, os novos encargos que assumirão ao viver 

em condomínio, as vantagens em planejar os seus recursos 

financeiros, buscando evitar inadimplência das taxas do 

condomínio, melhores relações entre os vizinhos, etc.

Oficina de capacitação (intem 

em apropriação para inclusão 

na planilha PTTS). Avaliar 

conteúdo existente para criar a 

metodologia padrão, na 

ausência de contrato / Reunião  

c/dinâmicas e/ou teatro que 

abordem o tema de forma 

lúdica envolvendo situações do 

cotidiano sobre a temática.

Elaboração de cartilha; 

Parceria com PROCON; 

Peça de teatro; Dinâmica; 

Folder "Vida em 

Condomínio".

PRÉ ou PÓS 

Trabalhar com atividade lúdica, como lanche / 

confraternização no encerramento, para fortalecer a relação 

entre os moradores e destes com a instituição / Teatro seria 

uma forma interessante de subsidiar a abordagem do tema. 

Buscar parceria com PROCON (Raquel dará testemunho sobre 

palestra dessa entidade).

16 Educação para a convivência

Educação ambiental, poluição sonora, lixo, uso do 

estacionamento, animais domésticos (pode ser trabalhado 

no momento da cartilha vivendo em condomínio e se 

necessário retomado no pós-morar).

Trabalho em grupo / Atividades 

lúdicas aproveitando datas 

comemorativas (carnaval, festa 

junina,natal,dia da criança) / 

Teatro e oficinas.

Regimento Interno / 

teatro, slides, oficinas. / 

Distribuir e fazer a 

apresentação por meio de 

slides com a partipação de 

todos.  Levantar também 

as diferenças existentes 

entre áreas comuns e 

privadas. 

PRÉ ou PÓS

Nestas atividades objetivamos fortalecer o conhecimento tais 

como, baile de carnaval, fogueira ,e comidas típicas da festa 

junina, decoração natalina nos condomínios através de 

concurso, objetivando participação,  semana da criança 

oferecendo passeios brincadeiras e outros. Trabalhar com 

atividades que visem promover a integração, cordialidade 

entre os moradores, adaptação, autonomia e 

destensionamento.

17

Informações sobre localização e 

entorno das unidades habitacionais: 

conhecer o entorno, os 

equipamentos públicos e 

comunitários da região

Conhecer o entorno é fundamental para que os moradores 

sintam-se acolhidos, tenham um sentimento de pertença ao 

novo local de moradia, essencial à defesa e garantia de 

direitos.

Material padrão de localização 

das unidades habitacionais (a 

elaborar).

Cartilha , slides. PRÉ ou PÓS

elaborar um modelo de material que inique a rede de serviços 

no entorno da unidade habitacional, a ser adaptado a cada 

território.

18
Pré-morar para jovens e 

adolescentes 

Através de atividades lúdicas busca-se uma aproximação 

com os moradores jovens e adolescentes minimizando os 

impactos da transição para apartamento, mudança de 

moradia e vizinhança. / educação ambiental e patrimonial.

Oficinas / reuniões temáticas / 

atividades culturais / Nas férias 

escolares desenvolver diversas 

atividades.

Síndicos mirins / colônia de 

férias.
PRÉ ou PÓS Formação e capacitação de síndicos mirins.

19
Regularização fundiária e controle 

urbano

Informar sobre o processo de regularização fundiária, 

esclarecendo as etapas e o cronograma. Apresentar 

informações sobre obras irregulares e implicações. 

Apresentar regras e critérios sobre interveniência.

Palestra DRC
Cartilha informativa / 

cartazes.
PRÉ ou PÓS Discussão de metodologia com a DRC.


