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OINSTITUTO DE CI-
DADANIA RAÍZES 
fundado em 1999 é uma 

Organização Social de Interesse 
Público e sem fins lucrativos, que 
contribui com a sociedade atra-
vés do desenvolvimento de pro-
jetos nas áreas de habitação, edu-
cação, qualificação profissional, 
inclusão digital, intermediação 
de estágio, educação ambiental, 
economia solidária e segurança 
alimentar.
 Ao longo dos últimos dez 
anos a entidade se ocupou em ge-
rar oportunidades de inserção so-
cial às camadas da população que 
se encontram em situação de vul-
nerabilidade e com grande dificul-
dade de acesso às ferramentas de 
inclusão do mundo globalizado.
 Nesse viés de atuação o 
INSTITUTO DE CIDADANIA 
RAÍZES fez um raio-x de seu 
público alvo, que além do fator 
sócio econômico deficitário, traz 
consigo a questão racial, já que a 
maioria dos projetos da entidade 
são realizados nas grandes perife-
rias do Brasil que, historicamen-
te, são ocupadas majoritariamen-
te pela população negra.
 Identificados esses dois 
aspectos relevantes em seu públi-
co, a entidade começou a traçar 
as suas estratégias de intervenção 
social, tornando-se claro a neces-

sidade da inclusão digital como 
ferramenta necessária para redu-
ção das desigualdades sociais. 
Sendo assim, em parcerias com 
governos das três esferas, facul-
dades e outros órgãos do tercei-
ro setor, a entidade desenvolveu 
vários projetos de inclusão digi-
tal, que a principio tinham como 
meta a inserção no mercado de 
trabalho.
 Paralelamente a inclusão 
digital trabalhou-se com essas 
pessoas a formação de cidadania, 
ressaltando, todavia, ações que le-
vam ao indivíduo enquanto negro 
a refletir sobre a sua própria iden-
tidade étnica, e por meio de ativi-
dades culturais (carnaval, futebol, 
eventos artísticos e palestras) pro-
curou-se despertar a consciência 
negra em todo o conjunto de pes-
soas que alcançamos com os nos-
sos projetos.
 O instituto faz da entida-
de um instrumento permanente 
da promoção da igualdade racial, 
trabalhando em defesa da crian-
ça e do adolescente, dos idosos 
e de políticas e proteção do meio 
ambiente. Com isso, O objetivo 
é transformar o INSTITUTO DE 
CIDADANIA RAÍZES, em uma 
entidade de proporções continen-
tais, levando os projetos a todos 
os cantos do Brasil.

Editorial 
1 ANO DE ESCOLA LEGAL
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Pais e alunos da Oficina de Natação do Projeto Escola Legal

Elaborado conforme as diretrizes 
curriculares da Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Cubatão 
(SEDUC) e do Programa Mais 
Educação do Ministério da Edu-
cação, o Projeto de Contraturno 
Escolar  “Escola Legal”  oferta 
atividades de complementação 
pedagógica a cerca de 1.375 alu-
nos da rede de ensino municipal 
de Cubatão. O complemento cur-
ricular é realizado por meio de 
oficinas de diversas modalidades.
 A principio estão sendo atendi

dos os alunos que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social, mas de acordo com a SE-
DUC a meta é ampliar gradativa-
mente as atividades para todos os 
alunos da rede municipal de en-
sino.
O Projeto de Educação Integral 
Escola Legal é realizado com 
base no Termo de Parceria n° 
002/2010 firmado, em 27/08/2010 
e publicado em 01/09/2010, entre 
o Instituto de Cidadania Raízes 
(ICRaízes) e a Prefeitura Munici-
pal de Cubatão com a interveni-
ência da Secretaria Municipal de 

Educação (SEDUC). Iniciado em 
outubro de 2011 o Projeto Escola 
Legal tem a previsão de 01 ano 
de vigência.
Para executar o Projeto Escola 
Legal o Instituto de Cidadania 
primeiramente teve que atender 
as exigências do Edital do Con-
curso de Projetos n° 002 Processo 
Administrativo n° 15744/2009. O 
processo licitatório englobou três 
fases distintas: na primeira etapa 
a entidade foi avaliada juridica-
mente e habilitada para continuar 
no processo classificatório. A dis-
puta envolvia, além do Instituto 
Raízes, mais cinco entidades. Na 
segunda etapa o Instituto Raí-
zes foi classificado em primeiro 
lugar com o projeto pedagógico 
elaborado por sua equipe, sob a 
orientação da doutora em peda-
gogia Marcia Kay. Na terceira 
etapa o Instituto de Cidadania 
Raízes foi avaliado em todo o seu 
conjunto: pedagógico, gerencial 
e administrativo. E graças à qua-
lidade de sua equipe técnica, que 
reúne boa formação acadêmica 
e experiência no terceiro setor, 
o Instituto de Cidadania Raízes 
venceu o processo licitatório para 
gerenciar o Projeto de Educação 
‘Integral Escola Legal’.

Instituto Raízes destaca as principais atividades 
desenvolvidas durante 01 ano de execução do 
Projeto Escola Legal

Apresentação do projeto

O Projeto
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As Oficinas Pedagógicas

Instituto Raízes destaca as principais atividades 
desenvolvidas durante 01 ano de execução do 
Projeto Escola Legal

Implantação do Projeto
Após a assinatura do convênio entre a         
SEDUC e o ICRAIZES a equipe de ex-
ecução do Projeto Escola Legal trabalhou 
a implantação do programa de contraturno 
escolar de acordo com as seguintes etapas:
- Planejamento pedagógico (definição das 
oficinas a serem ofertadas, espaço e grade 
horária);
- Seleção dos educadores (edital de convo-
cação, elaboração e aplicação de provas);
- Tomada de preços para o fornecimento de 
lanches, transporte, material didático, etc.;
- Reuniões entre SEDUC, Escolas e 
ICRaízes;
- Reuniões com os pais dos alunos inscri-
tos.

As modalidades de oficinas 
contidas no Plano Pedagógi-
co elaborado pelo Instituto de 
Cidadania Raízes para o Pro-
jeto Escola Legal obedecem 
aos eixos temáticos propostos 
pela SEDUC e Ministério da 
Educação para complementa-
ção pedagógica de programas 
de educação em tempo inte-
gral.
Além dos eixos temáticos, 
para definir e implantar as 
oficinas o Instituto de Cida-
dania Raízes estabeleceu um 
intenso diálogo com a equipe 
pedagógica da SEDUC e das 

unidades de ensinos envolvi-
das no projeto. Nas discus-
sões foram avaliadas questões 
como disponibilidade de es-
paço físico para a realização 
de cada atividade bem como o 
planejamento interno de cada 
escola envolvida para que o 
Projeto Escola Legal pudesse 
de fato contribuir com a esco-
la no processo de educação do 
aluno.
A partir de então foram defini-
das as seguintes modalidades 
de oficinas: artes circenses, 
artes marciais, artes popula-
res, capoeira, contação de his-
tórias e natação.
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“Quanto ao aspecto pedagógico, antes de 
desenvolvermos os fundamentos da natação a gente procura, no caso da natação infantil, 
trabalhar o desenvolvimento motor e o equilíbrio da criança”
Oficineiros de natação.

Oficina de Natação
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“Se a gente parar para analisar ela é pura história do Brasil, nada mais justo do que a gente poder 
passar um pouquinho da nossa história, da cultura do povo negro e do povo  africano, pois dessa 
forma os alunos passam a conhecer também um pouco de sua própria história”
Oficineiros de capoeira (Grupo Meninos Guerreiros)

Oficina de Capoeira
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“A nossa proposta é trazer as linguagens artísticas com esse olhar mais relacionado às nossas raízes... 
A nossa 
intenção é a de dar possibilidade aos  alunos, a gente 
apresenta todas essas linguagens, experimenta, então num determinado ponto do processo a gente 
percebe quais 
estão mais relacionadas com a turma em questão”.
Oficineiros de Artes Populares (Grupo Zabelê)

Oficina de 
Artes Populares
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Na oficina de Contação de História nós temos um professor de História que elabora o conteúdo ped-
agógico a ser ministrado para as crianças e em cima dessa proposta a gente desenvolve as atividades 
lúdicas com a criação de histórias e personagens fictícios, ou seja a oficina de Contação de História ao 
mesmo tempo que desperta a imaginação e a criatividade das crianças também introduz conhecimen-
tos de fatos históricos.

Oficineira Eliana Greco, contadora de história

Oficina de 
Contação de Histórias
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“O Karatê desenvolve a parte espiritual, colabora para a criança ter paciência, coordenação motora 
e com isso a criança tem possibilidades de desenvolver um bom trabalho na escola, a disciplina com o 
karatê também auxilia a criança a desenvolver uma boa estrutura de caráter para o seu futuro.”
Oficineiros de Artes Marciais

Oficina de 
Artes Marciais
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Formação Pedagógica

Instituto Raízes realiza formação continuada 
com seus educadores

Para que o plano pedagógi-
co seja cumprindo conforme 
as suas especificidades o In-
stituto de Cidadania Raíz-
es também oferece formação 
periódica aos seus educadores.
A primeira grande formação ped-
agógica ocorreu em fevereiro de 
2011 onde os oficineiros foram 
convidados a participar, junto 
com a equipe pedagógica do In-
stituto Raízes, do planejamento 
curricular das oficinas regulares 

do Projeto Escola Legal que se-
riam iniciadas no mês de março. 
Nos meses de maio e junho tam-
bém houve semana de formação 
pedagógica na qual foram refor-
çados conceitos de aprendizado 
para elaboração de planos de aula 
e avaliação das metodologias apli-
cadas em cada segmento de oficina
Lembrando que o processo de 
contratação dos educadores 
para as oficinas do Projeto de 
Educação Contraturno Escolar 

“Escola Legal” ocorreu por meio 
de processo seletivo publicado 
no Jornal Diário do Litoral, em 
03/09/2010 e disponibilizado 
no site www.estagioja.com.br. A 
avaliação dos candidatos obedeceu 
a critérios de pontuação conforme 
a titulação acadêmica, experiência 
profissional na atividade proposta 
e também participação em 
eventos na área escolhida para 
atuar como oficineiro (educador).
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Capacitação

Instituto Raízes realiza 
oficina de capacitação em 
artes circenses
No mês de junho a educadora Carla 
Rodrigues, especialista em artes circenses, 
ministrou oficina de capacitação para os 
demais educadores oficineiros do Projeto 
Escola Legal. A capacitação em artes 
circenses foi realizada em dois momentos: 
no ônibus multimídia do Instituto de 
Cidadania Raízes foram ministradas as 
aulas teóricas e, num segundo momento, 
aconteceram as atividades práticas no CSU 
(Centro Social Urbano), no Jardim Costa e 
Silva.
No início do segundo módulo de 2011 a 
oficina de Artes Circenses preencheu a grade 
da oficina de natação, que foi substituída 
durante o período de inverno. E para suprir 
a demanda por profissionais na área de circo 
o Instituto de Cidadania Raízes optou por 
capacitar os profiss ionais que já estavam 
envolvidos no Projeto Escola Legal.

CONSORCIO BAIXADA 
SANTISTA

É importante ressaltar a presença do Projeto a 
convite da SEDUC na Reunião do Consórcio dos 
Municípios da Baixada Santista para a Educação 
Integral, que 
ocorreu no dia 07 de julho de 2011, no Bloco 
Cultural. No evento as crianças das oficinas de Artes 
e Danças Populares fizeram uma apresentação e 
entregaram lembranças de artesanato (capa de caneta 
trançada em sisal) aos participantes no evento, 
constituídos por técnicos dos departamentos da 
educação dos 
municípios de Bertioga, Guarujá, Santos, São 
Vicente, Praia Grande, Itanhaem e Peruíbe, além de 
Cubatão. Abaixo, fotos que ilustram a participação 
do Projeto neste evento.
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ESCOLA LEGAL PARTICIPA DE DESFILE         CÍVICO NO ANIVERSÁRIO DE CUBATÃO

Atividades

 Um grande desfile cívico mar-
cou as comemorações do 62° 
aniversário de Cubatão. O evento 
ocorreu numa manhã de sábado, 
dia 09 de abril, e reuniu centenas 
de pessoas na avenida principal 
da cidade cujo nome remete a 
data de aniversário de emanci-
pação político-administrativa do 
município (Avenida 09 de abril). 
Na ocasião, autoridades locais 
e populares puderam apreciar a 
apresentação de diversos trabal-
hos educativos e sócio-culturais 

que são desenvolvidos na cidade 
com o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal.
O Projeto de Educação Integral 
“Escola Legal”, coordenado pelo 
Instituto de Cidadania Raízes, 
abrilhantou o evento com a 
participação de alunos, pais e 
educadores de suas oficinas de 
inglês, artes marciais, capoeira, 
artes populares, contação de 
história e natação.
Em meio ao desfile das oficinas 
do Projeto Escola Legal o Insti-

tuto de Cidadania Raízes apre-
sentou um ônibus adaptado com 
tecnologia digital para servir de 
unidade móvel de ensino, desta 
forma o Instituto Raízes pretende 
colaborar para aumentar a oferta 
de oficinas em locais carentes de 
espaço. O ônibus foi cedido ao 
Projeto Escola Legal como con-
trapartida do Instituto de Cidada-
nia Raízes.
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Culturais

ESCOLA LEGAL PARTICIPA DE DESFILE         CÍVICO NO ANIVERSÁRIO DE CUBATÃO
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INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES PRESTA CONTA 
DO ESCOLA LEGAL EM ATIVIDADE PÚBLICA

Transparência

Da esquerda para a direita: Simone Eleno, Professor Fábio  
Inácio, Fernando Alberto Jr e Rubens de Souza

O Instituto de Cidadania Raízes 
prestou contas sobre a execução 
do Projeto de Educação Integral 
Escola Legal à Secretaria Mu-
nicipal de Cubatão (SEDUC) e 
a todos os cidadãos interessados 
em averiguar a administração do 
Instituto Raízes e a correta empre-
gabilidade dos recursos públicos 
destinados à execução do Projeto.
O evento ocorreu no dia 14 de abril 
de 2011, no auditório do Bloco 
Cultural da Prefeitura de Cubatão 
com a            presença do secretario 

municipal de educação,Fábio de 
Oliveira           Inácio; da represent-
ante municipal do Programa de 
Educação Integral, Simone Elleno 
de Oliveira Loureiro; pais, alunos e 
oficineiros do Projeto Escola Legal, 
representantes do  Instituto Raízes 
e outras autoridades municipais.
A coordenadora do Projeto Es-
cola Legal, Patricia Kay fez uma 
explanação sobre as metas alcan-
çadas dentro da proposta ped-
agógica do Projeto. Enquanto 
Jorge Kay, gerente administrativo 

do Instituto de Cidadania Raízes 
falou da alocação dos recursos 
nas atividades do Projeto. Rubens 
de Souza, ex- presidente do Insti-
tuto Raízes que conduziu a enti-
dade até o fechamento da parceria 
com a SEDUC, destacou a fase 
de implantação do projeto e as di-
ficuldades superadas como a falta 
de espaço nas escolas para a re-
alização das oficinas pedagógicas.
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On line

Para manter a                
população informada de 
suas ações de geren-
ciamento e execução do    
Projeto de Contraturno Es-
colar “Escola Legal” o Insti-
tuto de Cidadania Raízes 
elabora, por meio de sua 
equipe de comunicação, 
um site específico de di-
vulgação das atividades 
pedagógicas, culturais e 
administrativas desenvolvi-
das pelo Projeto Escola 
Legal em Cubatão. O site             
está no ar desde maio de 
2011. Agora é só clicar.

www.escolalegalcubatao.org
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Encerramento do primeiro módulo 2011
Projeto Escola Legal encerra primeiro módulo de atividades.

O projeto de Educação In-
tegral - “Escola Legal” en-
cerra o seu primeiro módu-
lo de oficinas em 2011 com 
um grande ciclo de ativida-
des culturais e esportivas. 
Os eventos ocorreram entre 
os dias 13 e 18 de junho no 
interior das unidades esco-
lares envolvidas no projeto.
A Oficina de Capoeira abriu 
o ciclo das atividades de 
encerramento. As rodas fo-
ram formadas e ao som de 
muitas palmas os alunos da 
Unidade Municipal de En-
sino (UME) Rui Barbosa, 
UME Pará e UME Bahia 
fizeram suas apresentações 
para os pais e professores 
presentes nas unidades. 
Tudo sob a orientação de 
mestres e contra-mestres do 
Grupo de Capoeira  Meni-
nos Guerreiros.
A Oficina de Contação de 
História apresentou a sua 
atividade de encerramen-
to na UME Dom Pedro I e 
UME Santa Catarina, diver-
sos alunos, pais e professo-
res se divertiram com a his-
tória do “rei que não tinha 
orelhas” contada pela edu-
cadora Eliana Greco com 
apoio dos educadores João 
Mendes e Ana Mello. A nar-
rativa mostra a coragem de 
uma pessoa que assume a 
sua deficiência e consegue 
ser feliz enfrentando os pre-
conceitos sociais. Os alunos 
também atuaram no evento 
representando uma estória 
de sua própria autoria.
Na UME Dom Pedro I tam-
bém aconteceu a apresen-

tação da Oficina de Artes 
Marciais, onde sob o co-
mando do Sensei Luciano 
Moreira  os alunos fize-
ram uma demonstração de 
“kata” – seqüência de ata-
que, contra-ataque e defesa.
A Oficina de Natação fez a 
sua apresentação no Centro 
Esportivo Humberto Alen-
car Castelo Branco. As ati-
vidades de apresentação fo-
ram planejadas conforme o 
desempenho que cada aluno 
havia atingido durante a ofi-
cina. Sendo assim, primeiro 
se apresentaram as crianças 
do Ensino Fundamental que 
utilizaram o auxilio do re-
curso didático da “prancha” 
e do “espaguete” e logo na 
seqüência houve a demons-
tração de nado livre, tudo 
sob a orientação da equipe 
de professores de Educação 
Física, Carla Rodrigues, 
Roberta Tarcísa, Eduar-
do Latrova, Alex Almeida, 
Maria Helena, Francisca 
Marta, Robinson Figueire-
do e Rodrigo de Souza.
As turmas de natação in-
fantil se apresentaram com 
o apoio do recurso didático 
das “boinhas” e também fo-
ram auxiliados pelos pro-
fessores que entraram na 
piscina junto com os alu-
nos.
A Oficina de Artes Popula-
res também concluiu o ciclo 
de apresentações das ativi-
dades de encerramento do 
primeiro módulo da Escola 
Legal 2011. As atividades 
ocorreram na UME Padre 
Manoel da Nóbrega, com 

uma grande participação 
de pais e alunos do proje-
to. Coordenados pelos edu-
cadores Juliana Clabunde 
e Marco Antonio Pereira, 
integrantes do Grupo Za-
belê de Cultura Popular, os 
alunos destacaram as con-
tribuições do índio, do eu-
ropeu e do africano no pro-
cesso de formação cultural 
do Brasil. Para tanto eles 
trabalharam cinco lingua-
gens artísticas: artesanato, 
teatro de dedoches, música, 
dança e literatura de cordel. 
“A literatura de cordel re-
presenta o povo nordestino 
e a referência familiar dos 
alunos envolvidos no proje-
to”, afirma Juliana Clabun-
de.
Vale lembrar que todas as 
atividades de encerramento 
foram acompanhadas pela 
coordenação do Instituto de 
Cidadania Raízes e pelos 
coordenadores de Educa-
ção Integral da Secretaria 
Municipal de Educação de 
Cubatão (SEDUC).
No mesmo período os edu-
cadores passaram por uma 
formação pedagógica co-
ordenada pela pedagoga 
Fernanda Alcântara e pela 
Mestre em Comunicação 
Patrícia Kay, na qual foi re-
alizado o planejamento das 
atividades de oficinas do se-
gundo módulo de 2011, que 
se inicia no dia 20 de junho.

20
11
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Módulos
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Atividade extra

Integra o Projeto Escola Legal as 
“atividades extras”  de final de se-
mana, que são realizadas junto aos 
alunos e a comunidade que ficam no 
entorno das escolas atendidas pelo 
Projeto Escola Legal, ou seja, além 
das oficinas pedagógicas regulares 
o Projeto Escola Legal também ofe-
rece lazer e cultura para os morado-
res da periferia de Cubatão.
Lembrando que a proposta de ativi-
dade  de regular diz respeito à ofer-
ta semanal de duas oficinas, cada 
qual com duas horas de duração por 
dia. No geral são quatro horas aulas 
semanais por turma cuja atividade 
se realiza no contraturno escolar. E 
nesse caso atende apenas as es-
colas inscritas no programa. Já as 

atividades extras são direcionadas 
a todos da comunidade indepen-
dentemente de ser aluno do Escola 
Legal.
A oficina de Artes Populares atende 
a demanda de final de semana  do 
bairro Jardim Casqueiro na UME 
Padre Manoel da Nóbrega. Esse 
trabalho é realizado em parceria 
com o Grupo Zabelê que leva cul-
tura e diversão para a garotada por 
meio da percussão, da dança e das 
artes plásticas.
Em parceria com o Projeto Escola 
Legal o grupo de Capoeira “Meninos 
Guerreiro” atende várias comunida-
des da periferia de Cubatão:UME 
Elza Silva Soares (Vila Esperança); 
UME Estado do Alagoas (Pinheiro 

do Miranda); UME Martin Afonso de 
Souza (Jd. Nova República); UME 
Padre José de Anchieta (Jd. Anchie-
ta) e UME Rui Barbosa (Ilha Cara-
guatá).
Cinemão de 
Capoeira
No dia 12 de junho o Grupo Meninos 
Guerreiros organizaram um “Cine-
mão de Capoeira” na UME Estado 
do Alagoas com a exibição de dois 
filmes: Mestre Pastinha: uma vida 
pela capoeira  e Mestre Bimba: a 
capoeira iluminada. Durante o fil-
me muita pipoca grátis e logo após 
houve uma grande roda de capoeira 
para encerrar o evento que contou 
com uma participação bastante ex-
pressiva da comunidade local.

Projeto Escola Legal leva lazer e cultura para a periferia 



25

Alunos do ensino infantil chegam ao centro 
esportivo Armando Cunha para a oficina de natação. 

Todos os alunos participantes do 
Projeto Escola Legal contam com 
o benefício do transporte gratuito 
entre a escola onde estudam regu-
larmente e os locais onde são min-
istradas as oficinas pedagógicas 
e vice-versa. Aqui vale ressaltar 
que as oficinas pedagógicas foram 
planejadas inicialmente para ocor-
rem dentro das próprias unidades 
escolares da rede municipal de 
Cubatão, porém depois de vários 
estudos realizados entre a equipe 
da SEDUC, Instituto de Cidada-

nia Raízes (executor do projeto) e 
direção das escolas chegou-se ao 
consenso que os estabelecimentos 
de ensino municipais não teriam 
condições de agregar a demanda 
pedagógica do Projeto Escola Le-
gal e, por conta disso, a SEDUC 
e o Instituto de Cidadania Raízes 
foram buscar parcerias com outros 
órgãos municipais, como a Sec-
retaria de Esportes, e com asso-
ciações como a SOMECA (Socie-
dade de Melhoramento do Jardim 
Casqueiro). E foi graças às parce-

rias que o problema de espaço 
para a implantação do projeto foi 
solucionado.
Além do transporte gratuito, todos 
os alunos recebem lanche consu-
mido no horário indicado por cada 
escola a fim de proporcionar um 
intervalo adequado entre o horário 
do almoço realizado na escola e o 
horário do lanche realizado nos lo-
cais onde acontecem das oficinas 
pedagógicas.
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Recreação

Oficina de Férias 
Projeto Escola Legal

   
As oficinas de férias                                                                                                                                          
ocorreram entre os 
dias12 e 22 de julho 
nas  escolas: UME Elza Sil-
va Soares (Vila Esperança), UME Martim 
Afonso de Souza (Jd. Nova República), UME 
Padre Manoel da Nóbrega (Jd. Casqueiro), 
UME Rui Barbosa (Ilha Caraguatá), atenden-
do crianças de 12 a 13 anos, das escolas e 
das comunidades vizinhas, que praticaram 
Capoeira, Hip Hop, Jogos Recreativos com 
Bola, Jogos Populares, Artes Circenses e 
Contação de História.
Outra atração de férias foram os passeios 
realizados ao Aquário de Santos, ao Museu 
da Pesca de Santos e aos Pontos Turísticos 
de Cubatão. Ao total foram dez passeios, 
em cada qual foram atendidos cerca de 150 
crianças. Tanto nos passeios quanto nas ofi-
cinas foram servidos lanches para a criança-
da. 
No último dia do “Escola Legal nas Férias”, 
22 de julho, os alunos visitaram a Câmara 
Municipal  e a Prefeitura de Cubatão. Na Câ-
mara participaram do projeto “A Casa é Sua” 
assistindo vídeos e palestras sobre o funcio-
namento e atribuições do Poder Legislativo. 
Na Prefeitura visitaram as secretarias onde 
foram recepcionados por funcionários que 
explicaram o funcionamento do Poder Exe-
cutivo. Como ponto alto da visita os alunos 
foram recebidos pela prefeita Márcia Rosa 
que falou sobre a responsabilidade de se co-
mandar uma prefeitura, fez perguntas sobre 
possíveis melhorias da educação em Cuba-
tão e animou a criançada com a história do 
“Rei que não Tinha Orelhas”.F
é
ri

a
s
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Alunos do Projeto Escola Legal visitam o     
gabinete da Prefeita Marcia Rosa (Cubatão) 
como parte das atividades de férias.
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O ato de contar histórias, ou melhor, 
a arte de contar histórias é muito 
antiga, talvez à primeira forma de 
registrar a história da humanidade. 
Nossos antepassados contavam 
histórias de como eram suas vidas, 
suas guerras, sua luta pela sobre-
vivência, seus medos... Antes de 
qualquer registro escrito havia a 
comunicação oral que, passando 
de geração para geração, tran-
scendia a cultura de um povo. 
Atualmente a arte de contar históri-
as ganha novo fôlego e vem con-
quistando cada vez mais espaço na 
sociedade. Dessa forma, tem sido 
realizados com frequência em es-
colas, livrarias, bibliotecas, hos-
pitais, teatro, praças, aniversári-
os, abertura de palestras, etc..   
As histórias são importantes para 
a formação de qualquer criança, 
e como diz Tatiana Belinky: “Os 

contos encantam porque fazem 
rir e chorar”. “O conto é um tre-
ino para as emoções”. E é com 
esse pensamento que eu entrei 
no projeto ESCOLA  LEGAL ! 
Essa oficina é muito importante no 
projeto,  pois a contação de história 
interfere diretamente no imag-
inário das crianças, ajudando a 
controlar os sentimentos de euforia 
e ansiedade dos alunos. Para tanto, 
além da contação de história, usa-
mos o recurso da massinha, papel, 
cola, barbante , para que de alguma 
maneira elas possam expressar o 
que estão sentindo, os resultados 
são muito positivos, porque as cri-
anças  retêm muito mais a infor-
mação  e a moral de cada história.
As histórias falam de igualdade, 
respeito aos idosos, hereditarie-
dade, racismo, diferenças, escol-
has e eixo temático ecológico. 

Já a contação de história na uni-
dade móvel do Instituto de Ci-
dadania Raízes é um grande difer-
encial pedagógico que tem dado 
muito certo. No interior da uni-
dade temos o auxílio dos recursos 
multimídia que complementam 
a contação de história e a direção 
e os professores das escolas tem 
aceitado bem essa inovação. 
Quanto os alunos ( infantil e fun-
damental), eles entram correndo 
no ônibus e eu para brecá-los digo: 
calma, devagar que esse ônibus 
é encantado; então eles param 
e vão lentamente se sentando, 
acreditando que realmente o ôni-
bus é encantado.... e por alguns 
momentos eu também acredito.

Educadora Oficineira  Eliana 
Grecco , contadora de história.

                                            UNIDADE MÓVEL OFERECE 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
PARA ALUNOS DA EDU-
CAÇÃO         INFANTIL DO 
ESCOLA LEGAL

A Unidade Móvel do Instituto de 
Cidadania Raízes que atente ao 
Projeto Escola Legal está percor-
rendo as 
escolas da educação infantil que 
integram o 
projeto oferecendo para a inte-
gralidade dos alunos oficina de 
Contação de História.
Sob a batuta da educadora Eliana 
Greco o Escola Legal, em 5 dias 
de Atividades Extras, atendeu cer-
ca de 250 alunos da UME Bahia e 
350 alunos da UME Alagoas.

Até o final de setembro está 
previsto o atendimento das 
UME’s Pará, Jardim Casqueiro, 
Santa Catarina e Amapá, 
perfazendo um total de cerca de 
830 alunos . Ao todo serão 1425 
alunos atendidos.
 O ônibus “Unidade Móvel” vai 
até a 
escola e com recursos de multi-
mídia 
somados à criatividade da 
educadora se transforma em um 
espaço lúdico 
aguçando a imaginação dos alu-
nos que aprendem conceitos de 
cidadania e 
solidariedade        de      forma       
divertida   e  prazerosa.

O ato de contar histórias
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Jogos cooperativos
 Os jogos cooperativos são ativi-
dades que promovem o exercício 
da cooperação e pedagogicamen-
te tem o objetivo de potencializar 
os valores de cunho social, bem 
como transformar as atitudes 
pessoais de todos os envolvidos 
, para a melhoria da qualidade de 
vida atual e futura.
Em outras palavras podemos di-
zer que os jogos cooperativos são 
jogos de compartilhar, unir pes-
soas, despertar a coragem para 
assumir riscos, sem preocupar- se 
com o fracasso ou sucesso. São 
jogos que contribuem para trans-
formar obstáculos em “pontes” e 
adversários em “amigos”.
Os jogos cooperativos surgiram 

para neutralizar os efeitos negati-
vos que a competição exacerbada 
exerce sobre o ser humano. Isto é 
estamos tão acostumados com a 
competição em nossas vidas, que 
acabamos dando pouquíssima 
importância à cooperação.   
No Projeto Escola Legal esta ofi-
cina atendeu aos alunos do Ensino 
Infantil das escolas UME Jardim 
Casqueiro e UME Pará, durante o 
terceiro módulo de 2011.

Como se joga?

- uns com os outros, ao invés de 
uns contra os outros;
- considerando o outro como par-
ceiro e não como adversário;

- para cooperar e não para com-
petir; 
- para superar desafios e não para 
derrotar os outros; 
- para obter metas coletivas e não 
individuais; 
- em qualquer lugar e com regras 
flexíveis, para que todos ganhem.

Educadora Roberta Tarcisa de 
Faria
Ensino médio em magistério, 
formada em Educação Física e 
Pós Graduada em Jogos Coope-
rativos
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Dias das crianças também é dia de 
Projeto escola Legal em Cubatão
O Instituto de Cidadania Raí-
zes, entidade gestora do Proje-
to Escola Legal, mais uma vez 
demonstra o seu compromisso 
social com a população da cida-
de de Cubatão ao promover ati-
vidades de lazer e cultura no dia 
das crianças.
No dia 12 de outubro de 2011 
o Projeto Escola Legal integrou 
a programação do “Tribuna 
Kids”, evento em comemoração 
ao Dia das Crianças  realizado 
pela TV Tribuna (afiliada da 
Rede Globo na Baixada Santis-
ta e Vale do Ribeira) e pelo Sesi, 
com apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Cubatão, Sabesp, 6º e 
14º Batalhão da Polícia Militar 

do Interior e Polícia Civil. O 
Tribuna Kids Cubatão ocorreu 
no Kartódromo Municipal (rua 
Embaixador Pedro de Toledo, 
713, Centro), das 09 às 17 ho-
ras.
As atividades do Projeto Escola 
Legal foram desenvolvidas no 
interior do ônibus multimídia 
estacionado no local do evento. 
Das 10:30 as 13:00 horas cerca 
de 130 pessoas (divididas em 06 
turmas) participaram da oficina 
de Contação de História com a 
educadora Eliana Greco. No pe-
ríodo da tarde outras 60 pessoas 
assistiram ao filme “O mar não 
está pra peixe”.
O evento foi direcionado prin-

cipalmente às crianças e adoles-
centes com idade entre 02 e 15 
anos, com distribuição de do-
ces, realização de brincadeiras 
populares e atividades culturais 
e esportivas; porém os adultos 
também puderam aproveitar os 
serviços sociais agregados ao 
evento tais como: emissão de 
documentos, aferição de pres-
são arterial, teste de diabetes, 
instrução de combate a dengue, 
etc.

Fonte: Tv Tribuna / Assessoria de 
imprensa Cubatão
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Esporte, lazer e Cultura

No dia 30 de outubro de 2011 
um grande evento marcou a rea-
bertura e a conclusão da primeira 
etapa do projeto de modernização 
do Parque Anilinas. O Projeto Es-
cola Legal, executado pelo Insti-
tuto de Cidadania Raízes, abriu a 
programação com a apresentação 
de várias atividades culturais pre-
paradas pelos educadores e alunos 
do projeto.
Os alunos da UME Padre Manoel 
da Nóbrega (Jardim Casqueiro) 
fizeram apresentações de dan-
ças populares sob a coordenação 
dos educadores da oficina de Ar-

tes Populares Brasileiras. Sob a 
coordenação dos educadores da 
oficina de Circo as alunas da UME 
Dom Pedro I (Vila Natal) exibiram 
uma apresentação de dança com 
efeito de contorcionismo. E nesta 
festa não poderia faltar as rodas 
de capoeira organizada pelos edu-
cadores do Projeto Escola Legal e 
pelos alunos das UMEs Elza Silva 
Soares (Vila Esperança), Mar-
tim Afonso de Souza (Jd. Nova 
República), Estado do Alagoas 
(Pinheiro do Miranda), Rui Bar-
bosa (Ilha Caraguatá). A oficina 
de contação de história realizada 

no ônibus multimídia do Instituto 
de Cidadania Raízes também inte-
grou o evento.
Com 54 mil metros quadrados 
cravados no coração da cidade 
o Parque Anilinas é símbolo de 
qualidade de vida para os mora-
dores da cidade de Cubatão e, após 
um período de intensa reforma, a 
população é contemplada com um 
parque totalmente novo, um com-
plexo que agora reúne esporte, 
lazer e cultura. 

Fonte: Secom Cubatão

PROJETO ESCOLA LEGAL PARTICIPA DA REABERTURA DO 
PARQUE ANILINAS
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Pelo segundo ano consecutivo a 
cidade de Cubatão realiza o maior 
festival de tradições nordestinas 
fora do Nordeste, o Festival Da-
nado de Bom atraiu cerca de 65 
mil pessoas, que mesmo em baixo 
de chuva, curtiram os cinco dias de 
festa, entre os dias 11 e 15 de no-
vembro de 2011, no Kartódromo 
Municipal.
O Festival Danado de Bom tem 
como objetivo prestigiar os nor-
destinos que vivem na cidade de 
Cubatão, que somam 67% da pop-
ulação total.
 Uma cidade cenográfica foi mon-
tada para abrigar o evento cujo 
ápice foi o show da cantora baiana 
Daniela Mercury e a homenagem 
ao humorista cearense Chico Aní-
sio, que por motivo de saúde man-
dou o seu filho, o humorista Andre 
Lucas como seu representante. A 
homenagem incluiu a montagem 
de um mini museu com peças ce-
didas pelo próprio Chico Anisio.
Além dos shows com grandes no-
mes da música nordestina, o Festi-
val Danado de Bom teve apresen-
tação de artistas de teatro, cordel 
, repente e danças populares. Na 
praça de alimentação várias barra-

cas com comidas típicas e no en-
torno barracas com artesanato de 
tradição nordestina. No Cine Roxy 
houve exibição de filmes também 
com a temática nordestina.

Na oportunidade o Projeto Escola 
Legal, executado pelo Instituto de 
Cidadania Raízes, lançou o “Cu-
batão em Cordel”, uma publicação 
da educadora Juliana Clabunde 

que conta a história da cidade de 
Cubatão por meio da literatura de 
Cordel,  recurso literário oriundo 
da cultura nordestina. 
No mais, o Projeto Escola Legal  
compôs a programação do even-
to com a oficina de Contação de 
História (dia 12 de novembro) re-
alizada no interior do ônibus mul-
timídia. No dia 13 o Escola Legal 
participou do evento com o Rodão 
Capoeira. Também neste dia os 
alunos das oficinas regulares do 
Projeto Escola Legal foram leva-
dos ao Festival Danado de Bom 
para participarem das atividades 
ofertadas pelo evento. A iniciativa 
faz parte do programa pedagógico 
do Instituto de Cidadania Raízes 
que prevê a participação dos alu-
nos em atividades culturais como 
forma de obtenção de conheci-
mento.
E no dia 14, para encerrar a sua 
participação com chave de ouro, 
o Projeto Escola Legal deu show 
com a apresentação de Maracatu  
da oficina de Artes Populares Bra-
sileiras.

Fonte: Secom Cubatão

Projeto Escola Legal faz bonito no Festival Danado de Bom

Cultura Popular



35

Artes Marciais

O sensei Luciano Moreira, educa-
dor oficineiro do Projeto Escola 
Legal, conquistou medalha de 
ouro no 9º Torneio Internacional 
Peñi-hue de Karate, disputado nos 
dias 19 e 20 de novembro de 2011 
no Ginásio Esportivo Municipal 
de San Rafael, em Mendoza, na 
Argentina. A disputa foi na catego-
ria faixa preta até 80 kg e em luta 
bastante acirrada o atleta Luciano 
Moreira derrotou o chileno Danton 
colocando o Brasil no primeiro lu-
gar do pódio.
Luciano Moreira destaca que os 
bons resultados alcançados nas úl-
timas competições tem servido de 
grande incentivo para os seus alu-
nos que estão sendo apresentados 
agora ao esporte. Além do Projeto 

Escola Legal, Luciano Moreira 
coordena o projeto social “Karatê 
para Todos.” 
“O esporte aliado a educação resul-
ta na transformação da qualidade 
de vida e o karatê ajuda na for-
mação do ser humano. Agradeço 
ao Instituto de Cidadania Raízes e 
ao Karatê Goju Ryu pela oportuni-
dade de integrar o esporte à edu-
cação aqui na cidade de Cubatão”, 
frisa o sensei Luciano Moreira.
Em setembro desse ano Luciano 
Moreira comemorou outro exce-
lente resultado: o Vice Campe-
onato Sulamericano de Karatê, 
estilo Goju Ryu (categoria faixa 
preta), realizado na cidade de Foz 
do Iguaçu, no Paraná. Na mesma 
competição o seu aluno, o kara-

teca Ewerton Soares, sagrou-se 
campeão na categoria marrom, 
abaixo de 84 quilos. Ewerton tam-
bém integra a equipe de educa-
dores da Oficina de Artes Marciais 
do Projeto Escola Legal.
Outra atleta do Projeto Escola 
Legal que vem se destacando nas 
competições de Cubatão é a kara-
teca Jéssica Natália, aprendiz do 
sensei Luciano Moreira.
Na oportunidade o karateca Lu-
ciano Moreira agradece a todos 
os incentivadores do seu trabalho: 
Instituto de Cidadania Raízes, Pre-
feitura de Cubatão e os patrocina-
dores: ABS Imóveis, Gari Trans-
portes, Sérgio Calçados, Foto 
Ótica Central, JG Ferragens e Gil 
Cabelereiros.

Kareteca do Projeto Escola Legal conquista medalha de ouro 
na Argentina
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Depoimentos

PROJETO ESCOLA LEGAL É REFERÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO INTEGRAL EM CUBATÃO
Projeto Escola Legal é aprovado pelos pais, alunos e oficineiros. Elaborado 
pelo Instituto de Cidadania Raízes o programa de educação integral está le-
vando cultura, lazer e educação à crianças e jovens da periferia de Cubatão. O 
Projeto Escola Legal está se tornando modelo para outras cidades da região 

“Eu acho o Projeto Escola Legal ótimo porque o meu 
filho levanta muito mais animado para ir para a escola, as 
atividades do projeto incentivam as crianças. O meu filho 
chega em casa feliz contando as novidades que aprendeu 
no Projeto”, diz Maria Helena da Silva e Lima (no cen-
tro), mãe do aluno Marlon Andrade de Lima, 05 anos, 
aluno da escola Pará.  Na ocasião mães e filhos partici-
pam do desfile cívico do aniversário de Cubatão reali-
zado no dia 09 de abril de 2011.

“A mulecadinha não gostava de estudar, mas agora com o 
envolvimento com a cultura eles já melhoraram em 90%. 
O Projeto Escola Legal está tirando as crianças da rua, 
das drogas e trazendo elas de volta para o universo da 
escola”, diz Anderson Gregório da Silva Cerqueira (no 
centro), 23 anos, educador do grupo Zabele Percurssão. 
Em parceria com o Instituto de Cidadania Raízes o grupo 
atende a comunidade com atividades realizadas aos finais 
de semana na escola UME Padre Manoel da Nóbrega.

“Eu vou mudar para a Praia Grande, mas a 
minha filha não quer ir por causa do projeto”, 
diz Adriana Valeria Santos, mãe de uma aluna 
da escola Rui Barbosa que participa do projeto 
Escola Legal, Na ocasião ela acompanha a ativi-
dade pública de prestação de contas do Projeto, 
que ocorreu no dia 14 de abril de 2011 no Bloco 
Cultural. Na foto, à sua esquerda: Elzita Araujo 
Xavier avó da criança e a sua direita o pai, Jose-
mar Xavier Mendes.”

“Essa oficina foi muito interessante porque desenvolve 
mais a criança e ajuda ela a ser mais comunicativa. Cri-
anças que são criadas sozinhas, como é o caso da minha 
filha, ao participarem da oficina ganham oportunidade de 
se desenvolverem mais culturalmente e socialmente. 
Para mim esse Projeto esta sendo muito positivo porque 
eu vejo o crescimento da minha filha. Hoje ela esta mais 
ativa, mais esperta e mais comunicativa com as outras 
pessoas. Enfim ela está perdendo aquela timidez que atra-
palhava o seu desenvolvimento.” Regina Estela Cruz, 
mãe da aluna Roberta, 10 anos, aluna da oficina de Artes 
Populares, UME Padre Manoel da Nóbrega.
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PELO
PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL ESCOLA LEGAL
Finda a execução do Projeto de Educação Integral Escola Legal realizado, entre 27/08/2010 
a 26/08/2012, pelo Instituto de Cidadania Raízes em parceria com a Secretaria de Educação 
do Município de Cubatão, podemos apresentar o resultado alcançado através do balanço das 
atividades distribuídas da seguinte forma:
1. Oferta de oficinas pedagógicas no contra turno escolar.
2. Oferta do programa férias de verão e férias de inverno.
3. Oferta de oficinas aos finais de semana. 
4. Participação em eventos.
5. Oferta de passeios.
6. Capacitação de educadores e monitores estagiários.

1. OFERTA DE OFICINAS PEDAGÓGICAS NO CONTRA TURNO ESCOLAR

RESULTADO QUANTO AO PUBLICO ATINGIDO

O Projeto visou atender o número de 75 turmas, –distribuídas em 50 turmas do Ensino Fundamental oriundas 
de 5 escolas, sendo 10 turmas para cada escola composta cada turma pelo mínimo de 15 alunos e no máximo 
20 alunos, e 25 turmas da Educação Infantil oriundas de 5 escolas, sendo 5 turmas para cada escola composta 
cada turma pelo mínimo de 10 alunos e no máximo 15 alunos–, através da oferta 2 vezes na semana de 2 
oficinas pedagógicas distintas, cada uma composta por 2 horas.
A apresentação dos resultados atingidos está dividido em 4 semestres, sendo estes o 2º semestre de 2010 (de 
27/08 a 31/12), o 1º semestre de 2011 (de 01/01 a 26/08), o 2º semestre de 2011 (de 27/08 a 31/12), e o 1º 
semestre de 2012 (de 01/01 a 26/08).

- DE 27/08 A 31/12/2010
No 2º semestre de 2010 a demanda atingida pelo Projeto correspondeu ao total de 763 alunos, distribuídos 
em 45 turmas, oriundos de 8 escolas da Educação Básica, sendo 5 escolas da Educação Infantil, que envolveu  
23 turmas e 345 alunos, e 3 escolas do Ensino Fundamental, que envolveu 22 turmas e 418 alunos, conforme 
demonstrado nos quadros abaixo.

Os dados apresentados no quadro acima indicam que das 5 
escolas da Educação Infantil apenas 1 (UME Estado do Mato 
Grosso) não conseguiu formar as 5 turmas previstas por cada 
escola. Por esta razão ao invés de 25 turmas previstas para a 
Educação Infantil foram atendidas 23 turmas. 
Por outro lado, os dados indicam, ainda, que todas as turmas 
foram formadas com o seu número máximo, que corresponde a 
15 alunos, o que permitiu que se atingisse 345 alunos número 
bem próximo a 375 que foi o público máximo previsto para o 
atendimento da Educação Infantil.
Portanto, a estratégia utilizada pelo Projeto para a formação das 
turmas com a quantidade máxima de alunos por turma se mostrou 
adequada para a conquista da meta proposta quanto à quantidade 
do público atendido na Educação Infantil
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Quadro sobre a distribuição da oferta para o Ensino 
Fundamental

Os dados apresentados no quadro acima indicam 
que das 5 escolas previstas para o Ensino 
Fundamental apenas 3 escolas foram atendidas, 
tendo em vista que as UMEs Luiz Gustavo de Lima 
(Vila Natal) e Bernardo José Maria de Lorena (Vila 
Nova), que não integraram o Projeto, estavam com 
os prédios escolares passando por reforma na época 
(mês de setembro) do planejamento e organização 
da oferta junto as direções das escolas para a 
implantação do Projeto. A ausência da inserção 
destas escolas implicou na ausência de 20 turmas 
(10 turmas por escola) prevista para atendimento no 
Ensino Fundamental.
Os dados indicam, ainda, que das 3 escolas 
atendidas apenas a UME Rui Barbosa (Ilha 
Caraguatá) conseguiu formar o total de 10 turmas 
previsto por escola do Ensino Fundamental. 
Também indicam que as UMEs D. Pedro I (Vila 
Natal) e Padre Manoel da Nóbrega (Jardim 
Casqueiro) não conseguiram compor as turmas 
formadas com o número máximo de 20 alunos 
previsto por turma. 

 
A soma destes fatores levou o Projeto a não alcançar a meta estabelecida quanto ao alcance do mínimo de 750 
alunos do Ensino Fundamental.  
Portanto, em que pese o resultado satisfatório alcançado quanto ao público atendido na Educação Infantil a 
soma dos resultados alcançados entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental demonstrou que o Projeto 
não conseguiu atingir o total mínimo de 1000 alunos previsto para a Educação Básica. 

Já no 1º semestre de 2011 a demanda atingida pelo Projeto correspondeu ao total de 954 alunos da Educação 
Básica, distribuídos em 61 turmas, oriundos de 6 escolas da Educação Básica, sendo 3 escolas da Educação 
Infantil, que envolveu  18 turmas e 253 alunos, e 3 escolas do Ensino Fundamental, que envolveu 43 turmas 
e 701 alunos, conforme demonstrado nos quadros abaixo.

- DE 01/01 A 26/08/2011

Quadro sobre a distribuição da oferta para a Educação 
Infantil
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Conforme os dados indicam no quadro 
acima das 5 escolas da Educação Infantil 
previstas foram atendidas apenas 3 escolas. 
Isto ocorreu devido a que 2 escolas no momento 
da implantação da oferta (mês de março) não 
estavam em condições de inserção no Projeto, 
a saber UME Estado do Alagoas (Pinheiro do 
Miranda), visto que a direção da escola estava 
aguardando a inclusão da mesma no programa 
de merenda escolar a fim de viabilizar a condição 
alimentar com a oferta de almoço para as crianças 
participarem da jornada ampliada, e UME Estado 
do Amapá (Ilha Caraguatá), tendo em vista que a 
escola estava em situação de reforma de seu prédio. 
A partir desta realidade a estratégia utilizada, para 
atender o número mínimo de alunos da Educação 
Infantil, correspondente a 250 alunos, foi orientada 
no sentido de aumentar o número de turmas por 

escola integrante ao Projeto, passando de 5 turmas 
como era o previsto para 6 turmas na UME Estado 
da Bahia e para 7 turmas na UME Estado de Santa 
Catarina, ficando apenas a UME Estado do Pará com 
5 turmas. Desta forma, foram atendidas 18 turmas. 
   Por outro lado, os dados indicam, ainda, que o Projeto 
atingiu 253 alunos alcançando, com isto, o número 
mínimo de 250 alunos previsto para a Educação Infantil. 
Portanto, a estratégia adotada pelo Projeto, de um lado, 
em aumentar o número de turmas por escola e, por outro 
lado, de formar as turmas com quantidade superior a 10 
alunos (número mínimo de alunos previsto por turma) se 
mostrou eficaz para a conquista da meta proposta quanto 
à quantidade do público atendido na Educação Infantil.

Quadro sobre a distribuição da oferta para o Ensino 
Fundamental

Os dados apresentados no quadro acima indicam que neste 
período manteve-se o atendimento a apenas 3 escolas, como 
já havia ocorrido no período anterior relativo a implantação 
do Projeto que ocorreu no 2º semestre de 2010. Isto se deu 
por que, do mesmo modo que na Educação Infantil, optou-
se pela adoção da estratégia de aumento do número de 
turmas por escola também no Ensino Fundamental.  Deste 
modo, ao invés de 10 turmas por escola conseguiu-se formar 
16 turmas na UME D. Pedro I (Vila Natal), 14 turmas na 
UME Padre Manoel da Nóbrega (Jardim Casqueiro), e 13 
turmas na UME Rui Barbosa (Ilha Caraguatá), totalizando 
43 turmas. Também optou-se, como no caso da Educação 
Infantil, em formar as turmas com número superior a 15 
alunos, estabelecido como composição mínima por turma. 
Apesar de não alcançar a meta estabelecida quanto 
ao alcance do mínimo de 750 alunos do Ensino 
Fundamental o Projeto aproximou-se sobremaneira da 
meta proposta ao alcançar 701 alunos neste período.
Do mesmo modo, a soma do resultado alcançado entre 
o público atendido na Educação Infantil, correspondente 
a 253 alunos, e o Ensino Fundamental, correspondente 
a 701 alunos, demonstrou que o Projeto aproximou-se 
da meta estabelecida quanto ao mínimo de 1000 alunos 
previsto como público atendido na Educação Básica.
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A demanda atingida pelo Projeto no 2º semestre de 2011 envolveu 8 escolas, correspondendo ao total de 1064 
alunos distribuídos em 72 turmas, sendo 408 alunos, correspondendo a 31 turmas, oriundos da Educação 
Infantil e 656 alunos, correspondendo a 41 turmas, oriundos do Ensino Fundamental, conforme demonstrado 
nos quadros abaixo.

- DE 27/08 A 31/12/2011

Já no Ensino Fundamental o Projeto continuou a 
não atingir a meta estabelecida, correspondendo 
ao atendimento mínimo a 750 alunos distribuídos 
em 50 turmas oriundos de 5 escolas, conforme 
indicam os dados expostos no quadro acima. 
Isto ocorreu em razão de que apesar de ter mantido 
a estratégia utilizada nos períodos anteriores, que 
correspondeu à ampliação do número de turmas 
estabelecido (10 turmas) por escola e formação de 
cada turma com a quantidade de alunos superior ao  

Neste semestre o Projeto não só atingiu a meta 
estabelecida, correspondendo ao atendimento a no 
máximo 375 alunos distribuídos em 25 turmas oriundos 
de 5 escolas da Educação Infantil, mas superou-a, 
conforme indicam os dados expostos no quadro acima.

Quadro sobre a distribuição da oferta para o Ensino 
Fundamental

s o m e n t e  a  U M E  R u i  B a r b o s a  ( I l h a  C a r a g u a t á )  c o n s e g u i u  c o m p o r  s u a s 
t u r m a s  c o m  n ú m e r o  s u p e r i o r  a o  m í n i m o  e s t a b e l e c i d o ,  q u e  v a r i o u  e n t r e  1 9 
e  1 8  a l u n o s  p o r  t u r m a .
N o  e n t a n t o ,  n o  c o m p u t o  g e r a l  o  P r o j e t o  f o i  e f i c a z  a o  a l c a n ç a r  a  d e m a n d a 

Quadro sobre a distribuição da oferta para o Ensino 
Fundamental
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e s t a b e l e c i d a ,  c o r r e s p o n d e n d o 
a o  m í n i m o  d e  1 0 0 0  a l u n o s  d a 
E d u c a ç ã o  B á s i c a ,  t e n d o  e m  v i s t a 
q u e  a t e n d e u  a  1 0 6 4  a l u n o s .
A  d e m a n d a  a t i n g i d a  p e l o  P r o j e t o 
n o  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 1 2  e n v o l v e u 
6  e s c o l a s ,  c o r r e s p o n d e n d o  a o 
t o t a l  d e  1 5 9 3  a l u n o s  d i s t r i b u í d o s 
e m  6 9  t u r m a s ,  s e n d o  3 9 8  a l u n o s , 
c o r r e s p o n d e n d o  a  1 9  t u r m a s , 
o r i u n d o s  d a  E d u c a ç ã o  I n f a n t i l  e 
1 1 9 5  a l u n o s ,  c o r r e s p o n d e n d o  a 
5 0  t u r m a s ,  o r i u n d o s  d o  E n s i n o 
F u n d a m e n t a l , c o n f o r m e  d a d o s 
d e m o n s t r a d o s  n o s  q u a d r o s  a 
s e g u i r .
É  i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  n e s t e 
s e m e s t r e  a  e s t r a t é g i a  p a r a  a l c a n c e 
d o  p ú b l i c o  a t e n d i d o  p e l o  P r o j e t o 
f o i  a l t e r a d a ,  t e n d o  p o r  b a s e  a 
a n á l i s e  d o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s 

Quadro sobre a distribuição da oferta para a Educação 
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a o s  r e s u l t a d o s  i n f e r i o r e s  o b t i d o s 
p e l o  a t e n d i m e n t o  a  d e m a n d a 
d o  E n s i n o  F u n d a m e n t a l  e m 
r e l a ç ã o  a  m e t a  e s t a b e l e c i d a  . 
D e s t a  f o r m a ,  a o  i n v é s  d e  d e f i n i r  o 
t o t a l  d o  p u b l i c o  a t e n d i d o  p e l o  P r o j e t o 
a t r a v é s  d o  n ú m e r o  d e  e s c o l a s  ( 1 0 
e s c o l a s ,  s e n d o  5  e s c o l a s  d a  E d u c a ç ã o 
I n f a n t i l  e  5  e s c o l a s  d o  E n s i n o 
F u n d a m e n t a l )  e  d e  t u r m a s  ( 7 5  t u r m a s , 
s e n d o  2 5  t u r m a s  d a  E d u c a ç ã o  I n f a n t i l 
d i s t r i b u í d a s  e m  5  t u r m a s  p o r  e s c o l a 
e  5 0  t u r m a s  d o  E n s i n o  F u n d a m e n t a l 
d i s t r i b u í d a s  e m  1 0  t u r m a s  p o r 
e s c o l a ) ,  a  e s t r a t é g i a  u t i l i z a d a  p a r t i u 
d o  t o t a l  d e  a l u n o s  m a t r i c u l a d o s 
e m  c a d a  e s c o l a  i n s e r i d a  n o  P r o j e t o 
p a r a  c o m p o r  o  n ú m e r o  m á x i m o  d e 
3 7 5  a l u n o s  d a  E d u c a ç ã o  I n f a n t i l .  A 
p a r t i r  d i s t o ,  f o i  a d o t a d o  o  n ú m e r o 
d e  c l a s s e s  d a  e s c o l a  c o m o  o  n ú m e r o 

P o r  e s t a  r a z ã o  a  m é d i a  d e  a l u n o s  d e  c a d a  t u r m a  u l t r a p a s s o u  o  n ú m e r o  m á x i m o 
d e  1 5  a l u n o s  p o r  t u r m a .  N o  e n t a n t o ,  p a r a  n ã o  i n v i a b i l i z a r  p e d a g o g i c a m e n t e 
a  r e a l i z a ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  d a s  o f i c i n a s  o f e r t a d a s  a  e s t r a t é g i a  a d o t a d a  f o i 
a  d e  s o m e n t e  a m p l i a r  o  n u m e r o  d e  t u r m a s  q u a n d o  a  f r e q u ê n c i a  d o s  a l u n o s 
p o r  t u r m a  u l t r a p a s s a s s e  o  n u m e r o  m á x i m o  d e  1 5  a l u n o s .  C a s o  o c o r r i d o  n a 
U M E  J a r d i m  C a s q u e i r o  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  a  e s c o l a  p o s s u í a  4  c l a s s e s  e  5 
t u r m a s  n o  P r o j e t o ,  c o n f o r m e  d a d o s  d e m o n s t r a d o s  n o  q u a d r o  a b a i x o .

Os dados expostos no quadro acima indicam que o 
Projeto superou a meta estabelecida para atendimento 
no máximo a 375 alunos da Educação Infantil, visto 
que atendeu 398 alunos.
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Quadro sobre a distribuição da oferta para o Ensino 
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Da mesma forma que o ocorrido com o atendimento à demanda da Educação Infantil os dados expostos 
no quadro acima indicam que o Projeto superou a meta estabelecida para atendimento no máximo a 1000 
alunos do Ensino Fundamental, visto que atendeu 1195 alunos.
Portanto, a estratégia de atendimento a todos os alunos de cada escola integrante no Projeto mostrou 
eficácia, visto que o atendimento a 1593 alunos (398 alunos da Educação Infantil e 1195 alunos do Ensino 
Fundamental) superou a meta estabelecida de atendimento a no máximo 1375 alunos.

A oferta de oficinas pedagógicas foi prevista para 2 
modalidades de oficinas por turma, sendo cada oficina 
composta por 2 horas, realizadas em 2 vezes por 
semana, com duração trimestral. Desta forma, em 12 
meses a oferta estabelecida foi para 8 modalidades de 
oficinas por turma.
No entanto, no momento de implantação do Projeto 
(setembro/2010) junto às escolas verificou-se que o 
modelo de duração trimestral de cada oficina não era 
compatível com a realidade do calendário de dias letivos 
da rede municipal, tendo em vista que só há 9 meses 
de período letivo, pois 3 meses do ano são destinados 
as férias escolares. Diante disto, para adequação do 
Projeto a realidade de oferta das oficinas no contra 
turno escolar optou-se por ofertar 2 modalidades de 
oficinas por semestre.

Portanto, a apresentação dos resultados atingidos é 
composta de 4 semestres, sendo estes o 2º semestre 
de 2010 (de 27/08 a 31/12), o 1º semestre de 2011 
(de 01/01 a 26/08), o 2º semestre de 2011 (de 27/08 
a 31/12), e o 1º semestre de 2012 (de 01/01 a 26/08).
A partir disto, ofertou-se o total de 17 modalidades 
de oficinas no contra turno, entre 27/08/2010 a 
26/08/2012, sendo que 8 modalidades estavam 
integradas a área do esporte, 6 modalidades a área 
da arte e cultura; 1 modalidade a área de meio 
ambiente, 1 modalidade a área da informática, e 1 
modalidade a área de língua estrangeira, conforme 
dados constantes no quadro que segue.

RESULTADO QUANTO AS OFICINAS PEDAGÓGICAS 
OFERTADAS
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É importante esclarecer que as modalidades de 
oficinas ofertadas a cada semestre para as turmas 
de cada escola foram definidas a partir dos locais 
a disposição encontrados para a realização do 
Projeto, tais como Centros Esportivos, Parques 
Públicos, Associações de Bairros etc, visto que as 
escolas não possuem em suas instalações espaços 
suficientes para atender as atividades curriculares 
realizadas nos turnos e, ainda, abrigar as atividades 
extracurriculares ofertadas na forma de oficinas no 
contra turno escolar.
Ainda, foi preciso a mobilização de outros recursos 
para a realização das seguintes oficinas ofertadas:
- Para a realização da oficina de Contação de 
História o Instituto montou e equipou um ônibus 
transformando-o em Unidade Móvel Multimídia, 
que funcionou como 1 sala do Projeto, que atendeu 
a 32 turmas entre agosto de 2011 a agosto de 2012, 
visando ampliar espaço para a realização do Projeto, 

conforme dados expostos no quadro acima.
- Para a oferta da modalidade de Natação o Instituto 
promoveu a realização de exame médico para todos os 
alunos que frequentaram esta oficina ofertada no 1º 
semestre de 2011, tendo em vista que os plantões médicos 
existentes nos dois Centros Esportivos da cidade não 
tinham condições de atender 50 turmas (envolvendo em 
torno de 500 alunos) a período de um mês, conforme 
dados apresentados no quadro acima.
O Projeto ainda oferta transporte, lanche, e materiais 
didáticos pedagógicos para viabilizar a participação dos 
alunos nas atividades das oficinas sem custo para os 
mesmos.
Ao final das atividades ofertadas no 1º semestre de 
2012 realizou-se avaliação sobre a satisfação do público 
atendido pelo Projeto através da aplicação aleatória de 
questionário junto aos alunos da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental e pais de alunos.

Resultado da avaliação realizada pelos alunos
A avaliação realizada por 64 alunos da Educação Infantil sobre as atividades ofertadas pelo Projeto nas 
oficinas de Danças Populares Brasileiras, Horta e Jardinagem, Artes Circenses, Natação, Dança Moderna, 
Caratê, Jogos com Bola, e Informática, no 2º semestre de 2012, apontou que 87,5% das crianças estavam 
satisfeitas com o Projeto, conforme verificado no gráfico a seguir.

A avaliação seguiu o modelo de avaliação da satisfação da clientela utilizando para isto questionário na 
forma de “Cartão de Carinhas”, conforme apresentado abaixo.

A ESCOLHA DESTA CARINHA 
SIGNIFICA PARA A CRIANÇA QUE AS 
OFICINAS OFERTADAS NO CONTRA 

TURNO FORAM SATISFATORIAS

A ESCOLHA DESTA CARINHA SIGNIFICA 
QUE PARA A CRIANÇA AS OFICINAS 

OFERTADAS NO CONTRA TURNO FORAM 
INDIFERENTES

A ESCOLHA DESTA CARINHA 
SIGNIFICA PARA A CRIANÇA QUE AS 
OFICINAS OFERTADAS NO CONTRA 
TURNO FORAM INSATISFATORIAS
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Já a avaliação realizada pelos alunos do Ensino Fundamental ocorreu através do preenchimento de questionário 
com questões de múltipla escolha contendo perguntas sobre a satisfação do aluno quanto às atividades 
realizadas por ele em cada oficina ofertada pelo Projeto, no 2º semestre de 2012, cujo resultado geral indicou 
que 90,6% consideraram satisfatórias as atividades realizadas nas oficinas.
O resultado específico sobe a aceitação de cada oficina pode ser verificado através dos dados expostos no 
quadro abaixo.

Resultado da avaliação realizada pelos pais de alunos
A avaliação realizada por 43 pais de alunos tanto da Educação Infantil quanto do Ensino Fundamental ocorreu 
através do preenchimento de questionário com questões de múltipla escolha contendo 17 perguntas sobre a 
qualidade da oferta do Projeto, no 2º semestre de 2012.
Quanto a questão 1,
                                  40 entrevistados acreditavam que as modalidades de oficinas ofertadas pelo Projeto 
foram interessantes e apenas 1 entrevistado considerou desinteressante. Ainda, 1 entrevistado não respondeu a 
questão e 1 declarou não saber responder. Portanto, 93,1% dos entrevistados consideraram as oficinas ofertadas 

Quanto a questão 2,88,4% (conforme resultado 
mensurado no gráfico abaixo), que corresponde 
a 38 entrevistados, entendeu como satisfatórias 
as condições dos locais onde as oficinas foram 
realizadas. Somente 1 entrevistado não respondeu 
a questão e 4 declararam não saber respondê-la.

Quanto a questão 3, 95,4% (conforme resultado 
mensurado no gráfico abaixo), que corresponde a 
41 entrevistados, considerou que os educadores 
das oficinas são bons. Somente 1 entrevistado 
não respondeu a questão e 1 declarou não saber 
respondê-la.
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Quanto a questão 4, 76,7% (conforme 
resultado mensurado no gráfico abaixo), que 
corresponde a 33 entrevistados, considerou 
adequado o lanche ofertado pelo
Projeto. Somente 1 entrevistado não 
respondeu a questão e 9 declararam não 
saber respondê-la.

Quanto a questão 5, 23 entrevistados declararam que 
possuíam conhecimento sobre os materiais usados para 
a realização das atividades nas oficinas e 17 declararam 
que não tinham conhecimento sobre o assunto. Apenas 
3 entrevistados não responderam a questão. Dos 23 
entrevistados que declaram possuir conhecimento 
sobre o assunto, 69,6% (conforme resultado mensurado 
no gráfico abaixo), que corresponde a 16 entrevistados, 
avaliou que os materiais usados nas oficinas são 
bons. Dois entrevistados declararam que os materiais 
utilizados são regulares e 5 alegaram não saber avaliar.

Quanto a questão 6, o entrevistado podia 
escolher mais de uma alternativa tendo em vista 
que inquiria sobre a maneira pela qual o mesmo 
obtinha informações sobre o Projeto. Desta 
forma obteve-se o resultado apontado no gráfico 
abaixo.

Quanto a questão 7, 86% dos entrevistados entendeu 
que as informações recebidas sobre o Projeto, das 
fontes elencadas anteriormente, são suficientes.
Quanto a questão 8, 30 entrevistados declararam que 
seu filho ou filha não precisou utilizar o transporte 
ofertado pelo Projeto para os locais onde ocorriam as 
oficinas. Dos 13 entrevistados que declararam que seu 
filho ou filha utilizou o transporte, 100% o considerou 
o serviço satisfatório.
Quanto a questão 9, sobre se o filho ou filha do 
entrevistado participava de outras atividades ofertadas 
pelo Projeto além das ofertadas no contra turno, 88,4% 
(correspondendo a 19 entrevistados) disseram que sim 

e 53,5% disseram que não. Somente 1 entrevistado (correspondendo a 2,3%) não respondeu a questão.
Dos que responderam sim, podendo escolher mais de uma alternativa, 17 entrevistados disseram que o filho 
ou filha participava dos passeios ofertados pelo Projeto, 9 disseram que seu filho ou filha participavam das 
atividades de férias ofertadas pelo Projeto, e 4 disseram que o filho ou filha participava de eventos, conforme 
dados mensurados no gráfico abaixo.
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Dos que responderam não, podendo escolher mais 
de uma alternativa, 15 entrevistados não explicaram 
a razão pela qual seu filho ou filha não participa das 
demais atividades ofertadas pelo Projeto além da oferta 
no contra turno, 2 alegaram que o motivo que levou 
o filho ou filha a não participar de outras atividades 
ofertadas é por que o entrevistado possuía dificuldade 
de levar e buscar a criança nas atividades, e 6 alegaram 
desconhecimento sobre a oferta de outras atividades 
além das oficinas ofertadas no contra turno, conforme 
resultado mensurado no gráfico abaixo.

Quanto a questão 10, 88,4% (conforme resultado 
mensurado no gráfico abaixo), que corresponde a 
38 entrevistados, declarou que seu filho ou filha 
gosta de participar do Projeto e 5 entrevistados 
não responderam a questão.

Quanto a questão 11, dos 43 entrevistados obteve-se 
78 respostas, pois o entrevistado pôde escolher a mais 
de uma alternativa, destas 27 respostas foram para o 
entrevistado declarar que a participação no Projeto 
ajudou a melhorar o relacionamento social do seu filho 
ou filha na escola, 20 respostas indicaram que o Projeto 
ajudou a melhor o comportamento da criança em casa, 
e 28 respostas indicaram que o Projeto ajudou a melhor 
o comportamento da criança com as outras crianças, 
conforme resultado mensurado no gráfico abaixo. Três 
entrevistados não responderam a questão.

Quanto a questão 12, 83,7% (conforme 
resultado mensurado no gráfico abaixo), que 
corresponde a 36 entrevistados, declarou que 
a participação no Projeto ajudou para melhorar 
o interesse de seu filho ou filha em ir para a 
escola. Somente 2 entrevistados disseram 
que o Projeto não colaborou a para melhorar 
o interesse da criança em ir para a escola e 5 
entrevistados não responderam a questão.
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Quanto a questão 13, 88,4% (conforme resultado 
mensurado no gráfico abaixo), que corresponde a 
38 entrevistados, declarou que a participação no 
Projeto colaborou para motivar seu filho ou filha 
a fazer atividade física. Apenas 1 entrevistado 
declarou que não e 4 não responderam a questão.

Quanto a questão 14, dos 43 entrevistados 
obteve-se 97 respostas, pois o entrevistado pôde 
escolher a mais de uma alternativa, destas 25 
respostas foram para o entrevistado declarar 
que Jogos com Bola é a atividade física que seu 
filho ou filha mais gosta de praticar, seguida 
de Natação com 24 respostas, Dança com 16 
respostas, Ginástica com 15 resposta, Capoeira 
com 8 respostas, e Artes Marciais com 7 
respostas, conforme resultado mensurado no 
gráfico abaixo. Apenas 2 entrevistados não 
responderam a questão.

Quanto a questão 15, 90,7% (conforme resultado 
mensurado no gráfico abaixo), que corresponde a 
39 entrevistados, declarou que a participação no 
Projeto colaborou para motivar seu filho ou filha a 
fazer atividade artística. Quatro entrevistados não 
responderam a questão.

Quanto a questão 16, dos 43 entrevistados 
obteve-se 151 respostas, pois o entrevistado pôde 
escolher a mais de uma alternativa, destas 32 
respostas foram para o entrevistado declarar que 
Desenho é a atividade artística que seu filho ou 
filha mais gosta de praticar, seguida de Pintura com 
29 respostas, Artes Circenses com 23 respostas, 
Canto com 19 resposta, Teatro com 17 respostas, 
e Artesanato com 13 respostas, Literatura com 11 
respostas, Percussão com 5 respostas, conforme 
resultado mensurado no gráfico abaixo. Apenas 2 
entrevistados não responderam a questão.

Quanto a questão 17, 88,4% (conforme resultado mensurado no gráfico abaixo), que corresponde a 38 
entrevistados, declarou que estava satisfeito com a participação a participação do seu filho ou filha no Projeto. 
Apenas 1 entrevistado declarou que não e 4 não responderam a questão.
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2. OFERTA DO PROGRAMA FÉRIAS
Nas férias escolares o Projeto ofereceu atividades de 
recreação e lazer para crianças entre 4 a 13 anos, 
que corresponde a faixa etária das crianças das 
escolas da Educação Básica atendidas no contra 
turno pelo Projeto no período letivo. Além dos 
alunos das escolas atendidas pelo Projeto no contra 
turno as atividades de férias também foram abertas à 
participação das crianças moradoras no entorno das 
escolas atendidas pelo Projeto, cuja estratégia visou, 
por um lado, a divulgação das ações realizadas pelo 
Projeto e, por outro lado, a integração da comunidade 
escolar ao mesmo.

Para atender a esta demanda as atividades do Programa de Férias foram ofertadas nos períodos de 11 a 
28/01/2011; 12 a 22/07/2011; 13/12/2011 a 03/02/2012; 10 a 20/07/2012; de 3ª a 6ª feira, das 13h30 às 16h30, 
sendo que nas férias de verão (nos meses de janeiro e dezembro) as atividades ofertadas ocorreram nos Centros 
Esportivos Humberto Castelo Branco (Centro) e Armando Cunha (Jardim Casqueiro) em razão da utilização 
das piscinas para a realização da oficina de Natação Recreativa. Já nas férias de inverno (no mês de julho), as 
atividades ofertadas ocorreram nas escolas localizadas nos bairros onde a clientela do Projeto reside, sendo 
estas: UME Elza Silva Santos (Vila Esperança), UME Martin Afonso de Souza (Jardim Nova República), 
UME Padre Manoel da Nóbrega (Jardim Casqueiro), UME Rui Barbosa (Ilha Caraguatá) e nas Sociedades de 
Melhoramentos da Ilha Caraguatá e do Jardim Casqueiro.
O Projeto ainda ofertou transporte, lanche, e materiais didáticos pedagógicos para viabilizar a participação dos 
alunos no Programa de Férias sem custo para os mesmos.
As oficinas recreativas e de lazer ofertadas no Programa de Férias foram: Artesanato Sustentável, Artes 
Circenses, Brincadeiras e Jogos Populares, Capoeira, Contação de História, Dança Moderna, Danças Populares 
Brasileiras, Hip Hop, Natação, Jogos com Bola, Jogos Cooperativos, Jogos de Tabuleiro.
Segue quadro com os dados demonstrativos sobre o público atendido no Programa de Férias.

Resultado da avaliação realizada pelos alunos
O Programa de Férias foi avaliado pelos alunos 
que participaram das atividades ofertadas no mês 
de julho de 2012, através do preenchimento do 
questionário na forma de “Cartão de Carinhas”, 
cujo modelo foi utilizado também na avaliação da 
oferta para o contra turno.
Dos 213 alunos que responderam ao questionário, 
97,6% (correspondente a 208 alunos) avaliaram 
como satisfatória as atividades ofertadas no 
Programa de Férias, conforme dados expostos no 

Resultado da avaliação realizada pelos pais de 
alunos
Da mesma forma 16 pais de alunos, que participaram 
da oferta do Programa de Férias no mês de julho 
de 2012, responderam ao questionário de avaliação 
que continha 7 perguntas.
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- Quanto a questão 01: 93,8%, correspondente a 15 
entrevistados, considerou interessante as atividades 
que foram ofertadas no Programa de Férias. Apenas 1 
entrevistado não respondeu a questão.
- Quanto a questão 02: 87,5%, correspondente a 14 
entrevistados, considerou interessante os passeios 
realizados. Dois entrevistados não responderam a questão.
- Questão 03: 75%, correspondente a 12 entrevistados, 
considerou adequado o lanche servido aos alunos. Quatro 
entrevistados não responderam a questão.
- Questão 0 ora do Projeto à residência; 2 com o filho ou 
filha.
- Questão 05: 5 entrevistados declararam que seu filho 
ou filha não utilizou o transporte ofertado pelo Projeto. 
Dos 11 entrevistados que declararam que seu filho ou filha 
utilizou o transporte ofertado pelo 

3. OFERTA DE OFICINAS AOS FINAIS DE SEMANA
As atividades ofertadas na forma de oficinas aos finais de semana (sábado e domingo) foram abertas à participação de crianças, 
jovens, e adultos, moradores nos bairros onde também residem os alunos do Projeto, visando, com isto, promover a integração 
comunidade/projeto/escola. Para isto, as atividades foram realizadas, a partir de dezembro de 2010, nas escolas UME D. Pedro 
I (Vila Natal), UME Elza Silva Soares (Vila Esperança), UME Estado do Alagoas (Pinheiro do Miranda), UME João Ramalho 
(Centro), UME Mário de Oliveira Moreira (Vale Verde), UME Martin Afonso de Souza (Jardim Nova República), UME Padre José 
Anchieta (Jardim Anchieta), UME Padre Manoel da Nóbrega (Jardim Casqueiro), UME Rui Barbosa (Ilha Caraguatá), através da 
oferta das oficinas de Artes Circenses, Capoeira, Caratê, Contação de Histórias, Danças Populares Brasileiras, Hip Hop, Jogos com 
Bola, Jogos Recreativos.
4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Os eventos envolvem as crianças e os educadores tanto nas atividades de exibição pública organizadas pelo Projeto quanto à 
participação das crianças e educadores do Projeto como convidado em eventos que ocorrem na cidade. O objetivo é dar visibilidade 
as ações do Projeto e ao mesmo tempo possibilitar a integração entre comunidade/projeto/escola.
Nesta perspectiva o Projeto participou, a partir de março de 2011, na média de 2 eventos/mês como convidado, bem como, organizou 
aproximadamente entre 10 a 15 exibições públicas de suas atividades/mês.
5. OFERTA DE PASSEIOS
A oferta de passeios tanto no período letivo, para os alunos que frequentam as atividades de contra turno, quanto no período de férias 
escolares, para os alunos que frequentam as atividades do Programa de Férias, visa promover o conhecimento e a valorização dos 
espaços públicos da cidade e da região, bem como, promover a recreação e o lazer às crianças atendidas pelo Projeto.
A partir de janeiro de 2011 os passeios foram realizados para atividade de visitação aos pontos históricos e turísticos de Cubatão; 
ao SESC, ao Aquário, ao Museu da Pesca, e ao Horto, sendo todos localizados em Santos; aos Parques Cotia Pará e Novo Anilinas, 
ambos localizados em Cubatão. Os alunos foram levados, ainda, para assistir espetáculos de teatro e a exibições de palestras e 
shows, realizados em Cubatão.

 Projeto, 81,8%, correspondendo a 9 entrevistados, 
avaliou como satisfatório o serviço do transporte 
ofertado. Dois entrevistados não souberam responder a 
questão.
participava das atividades oferecidas pelo Projeto durante 
o período de aulas (contraturno), destes 2 estudavam na 
UME Luiz Gustavo de Lima, 2 na UME D. Pedro I, 2 na 
UME Estado do Amapá, e 1 na UME Profa. Elza Silva 
Santos (Mais Educação); 5 entrevistados declararam que 
o seu filho ou filha não participava devido a não existir 
o Projeto na escola onde o filho estudava, sendo estas 
escolas a José da Costa, Lincon Feliciano e Rui Barbosa; 
4 entrevistados não responderam a questão.
- Questão 07: 100%, correspondente a 16 entrevistados, 
declararam que se filho ou filha gosta de participar das 
atividades do Programa de Férias ofertada pelo Projeto.

 
O objetivo desta atividade é a capacitação pedagógica tanto dos educadores quanto das monitoras estagiárias, que atuam 
como apoio operacional as atividades das oficinas pedagógicas, e ocorreram de duas formas, a saber: participação em 
atividades de capacitação organizadas pelo Projeto e participação como convidado em seminários, palestras, encontros, 
organizados por outros agentes.
A partir de janeiro de 2011, os educadores e estagiários participaram de 2 atividades de capacitação/mês.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência realizada entre 27/08/2010 a 26/08/2012 demonstrou que o Projeto conseguiu efetivamente contribuir 
para a aproximação pela SEDUC aos marcos regulatório da educação integral.
O Projeto também conseguiu envolver os familiares das criança e a comunidade do entorno escolar através das atividades 
realizadas aos finais de semana e dos eventos de encerramento, realizados nas escolas, das atividades ofertadas no contra 
turno ao final de cada semestre.
O Projeto deu visibilidade à política de jornada ampliada da SEDUC através das ações de comunicação 
realizada com a intenção de divulgar os seus resultados para a comunidade e/ou opinião pública, e através, ainda, da 
participação em eventos públicos.
O Projeto ampliou o conhecimento e a relação das crianças junto aos espaços públicos da cidade de Cubatão e da Região 
Metropolitana da Baixada Santista
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DESCRIÇÃO DO OBJETO 
E ESPECIFICAÇÃO DO 
PROGRAMA DE TRABALHO 
PROPOSTO

2.1. Introdução

O presente projeto visa atender ao 
Edital do Concurso n° 002/2010 
Processo Administrativo 
n° 15744/2009, visando A 
GESTÃO E IMPLANTAÇÃO 
DE PROJETOS DO 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
INTEGRAL, conforme denota, 
pormenorizadamente, o ANEXO 
I (especificações técnicas do 
objeto), integrante deste Edital, 
nos ditames do artigo 24 e artigo 
25, inciso II, do decreto federal nº. 
3.100, de 20 de junho de 1.999”, 
com vistas ao desenvolvimento 
de “ações que contribuam para 
a construção de um município 
educador com a finalidade de 

cumprir as orientações prescritas 
nas Leis Federais, Estaduais e 
Municipais propostas para o setor 
educacional do país, de forma 
atingir níveis satisfatórios de 
gestão administrativa e integrar a 
escola, a família e a comunidade”.
Deste modo, o “Projeto de educa-
ção escola-mundo: tecendo os fa-
zeres e os saberes” está alinhado 
às preocupações e aos esforços 
dos agentes sociais comprometi-
dos com a construção da cidade 
educadora de Cubatão, inserindo-
-se no rol das ações estratégicas 
orientadas para a mudança da 
realidade social, econômica, po-
lítica e cultural, que permeia as 
relações educativas das crianças 
e dos adolescentes na cidade. 
Nesta perspectiva, entende-
se que os fazeres e os saberes 
que envolvem os conteúdos 
extracurriculares (a serem 
oferecidos como oficinas 
e atividades pedagógicas e 
recreativas, no contraturno das 
escolas de educação infantil e 
fundamental) devem privilegiar 
as experiências dos alunos 
adquiridas através das vivências 
em seu ambiente social, 
buscando, com isto, “reaproximar 
os tempos da vida dos tempos da 
escola, entendendo-os em seu 
continuum. Trata-se de avançar 
na qualificação do espaço 
escolar como espaço de vida, 
como espaço de conhecimentos 
e valores, como espaço no 
qual a vida transita em sua 
complexidade e inteireza, como 
espaço no qual cada aluno possa 
conhecer as artes, as ciências, 
as matemáticas, a literatura para 
que possa, também, ressituar-
se na cidade, compreendendo-a, 
compreendendo-se e 

incorporando-se a ela”. (MOLL, 
2008: 15)

2.2. Justificativa
2.2.1. Realidade de Cubatão
A cidade de Cubatão, segundo 
dados do IBGE 2008 concentra 
suas atividades econômicas no 
setor industrial. No entanto, esta 
característica, não indica, neces-
sariamente, a consolidação de 
uma vocação, na medida em que 
a centralidade na atividade eco-
nômica secundaria foi construída 
ao longo da historia local, deline-
ada pelo pensamento desenvol-
vimentista, a partir dos anos 30, 
que orientou a política econômi-
ca nacional para a instalação de 
indústrias de base no país em de-
trimento da forte economia pri-
maria existente. 
Neste contexto, a escolha de 
Cubatão como pólo de desenvol-
vimento industrial “se deu exclu-
sivamente pela sua posição geo-
gráfica privilegiada: proximidade 
com o porto de Santos e a capital, 
obtenção de energia abundante 
e barata, além das condições fa-
voráveis do sistema viário e fer-
roviário”. (BORGES; BRAGA; 
TORRES, 2002: s/p) 
Esta política desenvolvimentista 
fomentou, também, ao longo dos 
anos, o processo desordenado 
de urbanização das cidades, que 
ocorreu em virtude da necessi-
dade, de transferência da mão de 
obra do campo para a cidade. No 
caso de Cubatão esta realidade 
produziu distorções lamentáveis 
quanto ao estrondoso crescimen-
to populacional ocorrido na cida-
de, conforme demonstra os dados 
do IBE no quadro abaixo.

ANO POPULAÇÃO 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
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DENSIDADE (*)

1940 6.570 44,39
1950 11.803 79,75
1960 25.166 170,04
1970 50.906 345,64
1980 84.462 570,69
2000 107.904 729,08

(*) Densidade demográfica: habi-
tantes por km² (em 148 km²).

Mais grave, ainda, é a constata-
ção de que o inchaço populacio-
nal das cidades, provocado pela 
promessa de melhoria da quali-
dade de vida dos trabalhadores 
na cidade, não veio acompanha-
do de políticas de investimentos 
correspondentes às necessidades 
reais tais como moradia, sanea-
mento básico, saúde e educação, 
com isso, causando o agravamen-
to da situação de pobreza nas ci-
dades.
Neste sentindo, é notável o es-
forço que vem se realizando no 
município de Cubatão para a re-
versão deste quadro herdado, a 
exemplo das ações estratégicas 
voltadas para o aproveitamen-
to do potencial de seus recursos 
naturais na atividade de turismo, 
como forma de ampliar o desen-
volvimento econômico do setor 
terciário. Desse modo, a escola, 
que ocupa papel de formação pri-
vilegiado em nossa sociedade, 
deve estar engajada nessa dinâ-
mica. Assim, a partir do entendi-
mento freireano de que se a edu-
cação sozinha não pode mudar 
tudo, com certeza, ela pode mu-
dar algo, o compromisso espera-
do da escola, por todos aqueles 
que nela acreditam, é de que ela 
participe ativamente no processo 
de construção de uma cidade que 
se quer educadora. 
Nessa direção encaminha-se, na 
atualidade, a construção de um 

marco regulatório, promovida 
pela ação de forças políticas e 
jurídicas, que dê sentido as po-
líticas educacionais de educação 
integral em curso, levando em 
consideração que a Constituição 
Federal de 1988, a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Na-
cional de 1996 e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, de 
1990, apontam “sob diferentes 
enfoques (...) à necessidade de 
uma expansão da educação e da 
urgência do envolvimento de di-
ferentes esferas da sociedade, no 
sentido do desenvolvimento in-
tegral do ser humano”. (PACHE-
CO, 2008: 26)
Soma-se a essas ações a inicia-
tiva recente de aprovação, pelo 
Congresso Nacional, em 2007, 
do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação e de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB), que esta-
belece o financiamento diferen-
ciado para matrículas em tempo 
integral.
A partir desse novo horizonte, 
cabe agora a união de esforços no 
sentido de buscar propostas peda-
gógicas que coloquem na prática 
os princípios de educação inte-
gral pensada de maneira que, “se 
o território da educação escolar 
no contexto da Educação Integral 
pode ser a cidade em suas múlti-
plas possibilidades e se a forma 
pode ser definida pela ampliação 
da jornada na perspectiva do tem-
po integral, é desejável que seus 
conteúdos dialoguem organica-
mente com temas que falem do 
que é estrutural para a vida em 
uma sociedade que se pretende 
afirmar como republicana e de-
mocrática”. (MOLL, 2008: 14-
15)

3. DETALHAMENTO DOS 
OBJETIVOS, DAS METAS E 

DOS RESULTADOS A SEREM 
ATINGIDOS

3.1. Dos Objetivos Gerais

O “Projeto de educação escola-
-mundo: tecendo os fazeres e os 
saberes” visa construir um con-
junto de práticas pedagógicas, 
que ajudem a significar e com-
preender os fazeres e saberes da 
Educação Integral, no sentido 
que essas práticas eduquem inte-
gralmente, tendo “como horizon-
te o desenvolvimento humano, 
a necessidade de realização das 
potencialidades de cada indiví-
duo para que possa evoluir ple-
namente com a conjugação de 
suas capacidades, conectando 
as diversas dimensões do sujei-
to (cognitiva, afetiva, ética, so-
cial, lúdica, estética, física, bio-
lógica)”. (GUARÁ, 2006: 16 e 
MOLL, 2008: 11).  A objetivação 
desta intencionalidade, cuja base 
tem apoio da bibliografia existen-
te sobre o tema, aponta as seguin-
tes necessidades:
Construir uma pedagogia do lu-
gar, uma pedagogia das cidades 
(dando) prioridade absoluta a um 
investimento cultural e à forma-
ção permanente de sua população 
(Carta das Cidades Educadoras, 
Declaração de Barcelona, 1990).
Articular novos olhares como a 
possibilidade dialógica entre os 
tempos e territórios, bem como, 
entre estes e a escola, movidos 
pela ressignificação das relações 
entre aprendizagem, saberes e 
culturas. (MOLL, 2008) 
Reiterar o papel de centralidade e 
de protagonismo da escola, cuja 
relevância social e política de-
verá promover a articulação en-
tre todos os agentes sociais que 
demonstram potencial educativo 
(...) prevendo uma disposição 
para o diálogo e para a constru-
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ção de um projeto político e peda-
gógico que contemple princípios 
e ações compartilhados rumo a 
uma Educação Integral/ integra-
da. (PACHECO, 2008: 28)
Intervir efetivamente na reali-
dade, que precisa ser vista sob a 
ótica da complexidade e no con-
junto de relações que a constitui. 
(TITTON, 2008: 31)
Considerar as múltiplas dimen-
sões da formação humana e os di-
ferentes contextos em que acon-
tece, como a família, a escola, a 
comunidade próxima e a cidade, 
buscando favorecer aprendiza-
gens significativas relacionadas 
à convivência, à participação e à 
autonomia. (TITTON, 2008: 32)
Valorizar a pluralidade de saberes 
e reconhecer as distintas formas 
de conhecimento e suas expres-
sões no mundo contemporâneo, 
contribuindo para a “construção 
de um projeto de sociedade de-
mocrática, isto é, uma sociedade 
que permite o acesso, o usofruto, 
a produção e a difusão de sabe-
res, espaços, bens culturais e re-
cursos em geral, numa interação 
em rede com diferentes espaços 
sociais da cidade”. (TITTON, 
2008: 32)

3.2. Dos 
Objetivos 
Específicos 

Na concepção do “Projeto escola-
-mundo” as oficinas de aprendiza-
gem visam atender às demandas 
do universo infantil e juvenil na 
perspectiva de desenvolvimento 
de competências múltiplas e vi-
vências capazes de proporcionar 
uma aprendizagem significati-
va sintonizada com a realidade 
de cada educando (EVARISTO, 
2008: 25). Para que isto ocorra 
faz-se necessário:
Propiciar as crianças e aos ado-

lescentes do “Projeto escola-
-mundo” condições para se apro-
priarem de outras dimensões 
formativas: identidade, sensibili-
dade, estética, memória, experi-
mentação. 
Propiciar as crianças e aos ado-
lescentes do “Projeto escola-
-mundo” a participação nas 
atividades que, para além da am-
pliação de seu repertório cultural, 
possam trazer possibilidades de 
uma nova relação com os conhe-
cimentos escolares.
Promover a articulação família, 
escola e comunidade, no sentido 
de revitalizar espaços de convi-
vência e favorecer relações dia-
lógicas que reconhecem e rea-
firmam o potencial educativo da 
cidade.
Construir novas possibilidades e 
ofertas de vivências educativas 
formativas para as crianças e os 
adolescentes do “Projeto escola-
-mundo”.  (PACHECO, 2008: 28)
Projetar um melhor aprovei-
tamento escolar, ou seja, uma 
melhoria na qualidade das 
aprendizagens formais e das pos-
sibilidades de estabelecimento de 
relações dos conhecimentos com 
a vida diária dos estudantes. (PA-
CHECO, 2008: 28)
Articular os espaços/políticas/
atores no sentido de possibilitar 
a construção de novos territórios 
físicos e simbólicos de educação 
pública. (MOLL, 2008: 12)
Valorizar as políticas sociais que 
combinam a oferta do ensino 
básico regular com serviços das 
políticas públicas de cultura, as-
sistência social, meio ambiente, 
ciência e tecnologia, bem como 
com ações desenvolvidas por or-
ganizações sociais. (EVARISTO 
et all, 2008: 20)
Propiciar o acesso às inovações 
tecnológicas (TICs) e aos sabe-
res como forma de valorizar a 

igualdade como direito, a possi-
bilidade de conviver e aprender 
com a diversidade, de participar 
e de intervir na sociedade, de ma-
neira a permear e transcender os 
currículos escolares. Essas são 
diferentes linguagens necessá-
rias para uma nova concepção de 
aprendizagem, a qual se inscreve 
na diversidade e na complexida-
de dos contextos históricos e so-
cioculturais.
Orientar o trabalho político-peda-
gógico projetado para a dinâmica 
da vida e para as transformações 
necessárias a um mundo mais so-
lidário e justo, o qual integre re-
lações de respeito às diferenças e 
ao meio ambiente e cultive a éti-
ca e a paz entre todos. (PACHE-
CO, 2008: 29).

3.3. Das Metas e Resultados

A Lei Federal nº. 9.790/99 dispõe 
sobre a qualificação de pessoas 
jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, como Organiza-
ções da Sociedade Civil de Inte-
resse Público, e no seu artigo 10, 
institui o Termo de Parceria fir-
mado de comum acordo entre o 
Poder Público e as Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público discriminando direitos, 
responsabilidades e obrigações 
das partes, como a necessidade 
de estipulação das metas e dos 
resultados a serem atingidos e os 
respectivos prazos de execução 
ou cronograma; e a previsão ex-
pressa dos critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a se-
rem utilizados, mediante indica-
dores de resultado. 
A fim de explicitar as metas, os 
indicadores e os critérios da ava-
liação, expomos a organização 
do projeto.    
Metas gerais para o projeto nos 
próximos doze meses
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1 - Atender 1375 crianças e jo-
vens num projeto piloto de edu-
cação integral, por meio da oferta 
de oficinas no contraturno esco-
lar.
2 - oferecer 75 oficinas circuns-
critas nos 10 macrocampos temá-
ticos dividas em 25 infantil e 50 
em ensino fundamental.
3 - envolver os familiares das 
1375 crianças atendidas pelo pro-
jeto e a comunidade do entorno 
escolar nas atividades de organi-
zação e participação dos eventos 
finais das oficinas
4 - contribuir para a diminuição 
do índice de reprovação expres-
so nos percentuais constantes da 
agente 21 para 2020 de Cubatão, 
enfatizando as competências e as 
habilidades de leitura e escrita e 
resoluções de problema
5 - oferecer 300 visitas monito-
radas aos espaços públicos da ci-
dade de Cubatão e do seu entorno 
articuladas as temáticas ofereci-
das pelas oficinas, ampliando o 
universo cultural e afirmando a 
identidade local.
6 - articular as ações das 10 esco-
las atendidas pelo projeto com as 
demandas locais principalmente 
aquelas de saúde publica, pre-
venção de risco social e de defesa 
ambiental.
7 - ampliar as possibilidades de 
inserção nas TICs por meio da 
utilização das diversas lingua-
gens presentes nas oficinas ofer-
tas.
8 - disseminar ações inovadoras 
no campo da sustentabilidade 
9 - ações de comunicação com a 
intenção de divulgar os resulta-
dos para a comunidade e/ou opi-

nião pública

4. CRITÉRIOS OBJETIVOS 
DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO, COM
 INDICADORES DE 
RESULTADOS

A avaliação como um instrumen-
to efetivo de gestão configura-se 
como meio de melhorar os pro-
jetos existentes, aprimorar o co-
nhecimento sobre sua execução e 
contribuir para seu planejamento 
futuro, tendo como pano de fun-
do sua contribuição aos objetivos 
institucionais. 
Neste sentido, é um exercício 
permanente e, acima de tudo, 
comprometido com as repercus-
sões de um projeto ao longo de 
sua realização.
Em linhas gerais, pode-se dizer 
que os objetivos da avaliação 
são conhecer, através de compro-
vação objetiva e sistemática, o 
andamento de um projeto, se os 
objetivos e metas estão sendo al-
cançados e se a situação-proble-
ma está sendo modificada.

4.1. Indicadores de Resultados 
do Projeto

A construção de indicadores de 
resultados para projetos vem ga-
nhando força entre dirigentes e 
técnicos dos vários tipos de or-
ganizações seus financiadores e 
doadores, assim como junto ao 
público beneficiado, órgãos go-
vernamentais, imprensa etc. 
Eles são parâmetros qualificados 
e/ou quantificados que servem 
para detalhar em que medida os 

objetivos de um projeto foram 
alcançados, dentro de um prazo 
delimitado de tempo e numa lo-
calidade específica.
É necessário utilizar indicadores, 
que devem ser definidos logo na 
fase de planejamento, e não ao fi-
nal. Assim, viabilizam o monito-
ramento, permitem reorientações 
de rumo e possibilitam o apren-
dizado sobre a realidade na qual 
intervém o projeto.
A seleção de critérios são pontos 
de partida para a construção dos 
indicadores - eficiência, eficácia 
e efetividade e impacto.
Esse conjunto de indicadores 
deve relacionar-se a produção e 
coleta das informações realiza-
das por meio de questionários, 
reuniões, observação e registros 
realizados pela equipe executora.   
A avaliação e monitoramento 
possuem o foco central nos servi-
ços e nos produtos gerados pelo 
próprio projeto que consiste na 
produção e desenvolvimento de 
um modelo de atendimento vol-
tado a educação integral a ser im-
plantado e ampliado no municí-
pio de Cubatão.
_________________________
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O INSTITUTO DE 
CIDADANIA RAIZES - 

ICRAIZES fundado em 1999 
é uma Organização Social de 
interesse público e sem fins 
lucrativos, que é gerido por um 
Conselho Executivo composto 
de Presidente, Vice-Presidente, 
Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, 
Secretário e Segundo Secretário. 
Os trabalhos do Conselho 
Executivo são acompanhados 
pelo Conselho Fiscal composto 
de Três Membros Titulares e Três 
Membros Suplentes. Contribui 
com a sociedade como forma 
de instrumento permanente 
para promoção da igualdade 
racial, trabalhando em defesa 
da criança e do adolescente, dos 
idosos e de políticas e proteção 
do meio ambiente, através do 
desenvolvimento de projetos nas 
áreas de habitação, educação, 
qualificação profissional, 
inclusão digital, intermediação 
de estágio, educação ambiental, 
economia solidária e segurança 
alimentar.
Possui doze anos de experiência 
no setor social, trabalhando em 
parceria junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, Ministério 
do Turismo, Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR), 
Fundação Banco do Brasil. 
Ao longo desses anos a entidade 
ocupou- se em gerar oportunidades 
de inserção social às camadas da 
população que se encontram em 
situação de vulnerabilidade e 
com grande dificuldade de acesso 
as ferramentas de inclusão do 
mundo globalizado (a maioria de 
nossos projetos se concentram 
na região denominada Leste 
2, popularmente chamada de 

“fundão da leste”, localizada 
na cidade de São Paulo, e em 
municípios da 

área leste da Grande São Paulo).
Nesse viés de atuação a entidade 
fez um recorte de público alvo, 
que além do fator sócio econômico 
deficitário, trazia consigo a 
questão racial, haja vista que 
historicamente é sabido que as 
grandes periferias do Brasil são 
ocupadas majoritariamente pela 
população negra.
Identificados esses dois aspectos 
relevantes em seu público, a 
entidade começou a traçar as 
suas estratégias de intervenção 
social, tornando-se claro a 
necessidade da inclusão digital 
como ferramenta necessária 
para redução das desigualdades 
sociais.
Paralelamente a inclusão digital 
trabalhamos com essas pessoas 
a formação de cidadania, e por 
meio de atividades culturais 
(carnaval, futebol, eventos 
artísticos e palestras) procuramos 
despertar a consciência negra 
em todo o conjunto de pessoas 
que alcançamos com os nossos 
projetos.
O Instituto de Cidadania Raízes 
faz da entidade um instrumento 
permanente da promoção da 
igualdade social, trabalhando em 
defesa dos afrodescendentes, das 
crianças e dos adolescentes, dos 
idosos e de políticas de proteção 
do meio ambiente.
O crescimento do Instituto, foi 
um processo espontâneo de auto 
– capacitação e construção de 
parcerias, firmado acima de tudo 
na certeza de que a educação é 
a ferramenta mais eficaz para 
promover o equilíbrio social do 
nosso país.

MISSÃO: Promover a igualdade 
social por meio de projetos 
educacionais e de capacitação 
profissional.

Desenvolver ações culturais/
educacionais que valorizem a 
diversidade étnica e combatam o 
racismo em nosso país.

RESUMO DOS PRINCIPAIS 
PROJETOS

CIDADANIA
Programa Estágio Já: Inserção 
de Estudantes no Mercado de 
Trabalho através do Estágio - 
período desde Novembro/2008. 
Atendemos 500 jovens. Auto 
Sustentável. 
 Semana da Consciência 
Negra: Desde 2001 o Instituto 
de Cidadania Raízes realiza a 
Semana da Consciência Negra 
em Ferraz de Vasconcelos e 
outros municípios do Alto Tietê 
em parceria com a Associação 
Afro Ogban, Pastoral Afro e 
outras entidades da sociedade 
civil. Realizando shows, 
palestras educativas e apoiando 
festas religiosas com tradições 
afrobrasileiras como a Missa 
Afro.
Conferência Regional Alto Tiete: 
organização da conferência 
municipal da igualdade racial de 
Ferraz de Vasconcelos, com 150 
participantes entre lideranças, 
educadores, agentes públicos 
e representantes de entidades 
sociais na sede da OAB/Ferraz.

CULTURA
Festivais de Cultura Raízes e 
Oficinas de Percussão e dança 
para jovens e adultos: período 

O INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES
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de maio de 1.999 a 2002. 1000 
pessoas atendidas. Ferraz de 
Vasconcelos em parceria com o 
Conselho Municipal da Criança e 
Adolescente. 
VI Festival Raízes: Eventos 
levando cultura, entretenimento 
e fomento da Consciência Negra, 
em parceria com o Ministério 
do Turismo - período de 
Novembro/2007 - 10.000 pessoas. 
Nº do Convênio: 564/2007
Escola de Samba Raízes:Como 
parte de suas atividades culturais 
o Instituto de Cidadania Raízes 
para a fazer parte do carnaval da 
cidade de Ferraz de Vasconcelos  
em 2007 com o compromisso 
de sempre privilegiar a cultura 
afrobrasileira em seus enredos. 
Seu símbolo é o Mamute, animal 
africano sinônimo de resistência 
tal qual o povo negro.
Festa do Escadão: A XXVII 
Festa Junina do Escadão é uma 
atividade tradicional do bairro de 
Guaianazes/Lajeado (zona leste 
de São Paulo). Em 2010 o evento 
foi organizado pelo Instituto de 
Cidadania Raízes em parceria 
com o Ministério do Turismo 
por meio do convênio número 
739378/2010. A proposta consiste 
na geração de infra-estrutura a 

essa festa popular de tradição e 
assim fomentar o turismo local 
por meio de eventos culturais. 
Com o apoio da Associação 
de Moradores do Lajeado, o 
Instituto Raízes realizou quatro 
dias de festas com muito shows 
e  barracas típicas de alimentos 
juninos. A XXVII Festa Junina 
do Escadão ocorreu entre nos 
dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 
2010. Mais de 25 mil pessoas 
circularam pelo evento, uma 
média de 6,5 mil pessoas em cada 
dia da festa. 
Elaboração do Roteiro do Filme 
Xica da Silva – Projeto de 
relançamento do Filme Xica da 
Silva baseado no livro de Junia 
Furtado que traz elementos 
históricos ainda não revelados 
pela dramaturgia em torno dessa 
personagem.

Papo de Menina – Oficina que 
realiza um Documentário com 
foco temático sobre os desejos e 
as possibilidades na construção 
da identidade através da beleza 
desenvolvida com as adolescentes 
internas de uma unidade feminina 
da “Fundação Casa” – Unidade 
Chiquinha Gonzaga- São 
Paulo/SP, Convênio Número: 

748103/2010 – SEPPIR.  

EDUCAÇÃO
Educar Para Mudar: 
Alfabetização de Jovens e 
Adultos em parceria com o Cons. 
Com. de Educação, Cultura e 
Ação Social – Secr. de Educação 
do Estado - SP - período de 
Janeiro/2002 a Dezembro/2005. 
Atendidos 3000 Jovens e Adultos 
na Grande São Paulo. Nº do 
Convênio: 1560/000-2001.
Seminários Educar Para Mudar: 
Execução de Seminários 
voltados a Elaboração do 
Processo Ensino Aprendizagem 
em parceria com o  Cons. Com. 
de Educação, Cultura e Ação 
Social – Secr. de Educação 
do Estado – SP - período de 
Janeiro/2002 a Dezembro/2005. 
Atendidos Coord. Pedagógicos e 
Educadores - 1600 participantes. 
Nº do Convênio: 1560/000-2001.
Portal Raízes: Portal Sobre 
Cultura Negra em parceria com 
a SEPPIR – Secr. Especial de 
Polít. de Promoção da Igualdade 
Racial, o projeto vai proporcionar 
a capacitação continuada 
de milhões de estudantes e 
educadores através do sistema 
Ensino a Distancia (EAD). Nº 
do Convênio: 707.114/2009. 
Vigência de recursos: 12/11/2009 
a 30/03/2010. O Portal Raízes 
é um projeto permanente do IC 
Raízes, sua atualização se dá por 
meio de colaborações voluntárias 
de estudantes, professores e 
militantes do movimento negro.
Escola Legal: O Projeto de 
Contraturno Escolar Escola Legal 
é realizado com base no Termo 
de Parceria n° 002/2010 firmado, 
em 27/08/2010 e publicado em 
01/09/2010, entre o Instituto de 
Cidadania Raízes (IC Raízes) 
e a Prefeitura Municipal de 
Cubatão com a interveniência da 
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Secretaria Municipal de Educação 
(SEDUC). Atende a cerca 
1375 alunos da rede municipal 
de Cubatão com oficinas de 
complementação pedagógica. O 
Projeto Escola Legal Cubatão 
foi constituído com base no 
“PROJETO DE EDUCAÇÃO 
INTEGRAL “ESCOLA-
MUNDO: TECENDO OS 
FAZERES E SABERES”, da 
doutoranda em Educação Márcia 
Kay, colaboradora técnica do IC 
Raízes.

Pré Vestibular para Afro-
descendentes e Carentes: Reforço 
Escolar visando a Inserção de 
Jovens Afro-descendentes e 
Carentes nas Universidades em 
parceria com o EDUCAFRO 
- período de Março/2002 a 
Dezembro/2004. Atendidos 240 
estudantes na Grande Leste. 
Projetos Auto Sustentável. PRÉ 
ENEM
Trabalhando o Imaginário para 
Democracia Racial: Qualificação 
de Coordenadores Pedagógicos, 
Educadores e Lideranças 
Comunitárias voltadas à 
implementação da Lei 10.639 em 
parceria com o Centro de Estudos 
da Cultura Negra – CECUN e 
Ministério da Justiça - período de 
Janeiro/2002 a Dezembro/2005. 
Atendidos 200 participantes.

ESPORTE
Futebol: O Time de Futebol Raízes 
foi um dos primeiros projetos que 
o Instituto de Cidadania iniciou 
junto à comunidade do município 
de Ferraz de Vasconcelos. O time 
de futebol de campo ganhou 
várias competições organizadas 
pela Liga Ferrazense, ajudando 
a difundir o nome do Instituto 
Raízes junto a população da 
região. Em 2011 o Instituto de 
Cidadania Raízes cria um time de 

futsal que, a principio, atende a 
cerca de 20 crianças com idade 
entre 13 a 15 anos.

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL
Programa de Qualificação 
Profissional: Curso de Armador de 
Ferragens e Manutenção Predial, 
em parceria com  a Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos - 
Ferraz de Vasconcelos - período 
Março/2002 a Dezembro/2002. 
Atendidos 32 jovens. Nº do 
Convênio: 01/02
Programa Brasil Empreendedor: 
Qualificação e Requalificação em 
Empreendedorismo em parceria 
com a As. Mitras e SEBRAE 
– período de Fevereiro/2000 
a Dezembro/2000. Atendidos 
2200 jovens do Alto Tietê. Nº do 

Convênio: A 220-99/2000.
Qualificação Profissional 
e Inclusão digital para 
Afrodescendentes e carentes: 
Cursos de Informática e Direitos 
Humanos - Inserção dos Jovens no 
Mercado de Trabalho em parceria 
com o Ministério da Cultura 
- período de Fevereiro/2003 a 
Dezembro/2005. Atendidos 400 
jovens na Grande São Paulo. Nº 
do Convênio: 098/2004
Consorcio Social da Juventude – 
Guarulhos: Habilidades Básicas e 
Inserção dos Jovens no Mercado 
de Trabalho, em parceria com 
a Oxigênio Des. de Políticas 
Públicas e Sociais e Ministério 
do Trabalho - período de 
Março/2007 a Novembro/2007. 
Atendidos 2000 jovens no 
município de Guarulhos.
1º Projeto Especial de 
Qualificação Social e Profissional 
da População Afro-Brasileira: 
Cursos de Qualif. Profis. e 
Inserção dos Jovens no Mercado 
de Trabalho, em parceria com a 
SEPPIR – Secr. Especial de Polít. 
de Promoção da Igualdade Racial 
- período de Dezembro/2007 a 
Maio/2008. Atendidos 240 jovens 
negros e afro-descendentes. Nº 
do Convênio: 014/2007
Projeto de Qualificação Social 
e Profissional na área de 
Turismo: Cursos de Qualificação 
Profissional e Inserção dos 
Jovens no Mercado de Trabalho 
em parceria com a Fundação 
Banco do Brasil - período de 
Junho/2008 a Dezembro/2008. 
Atendidos 200 jovens no Alto 
Tietê. – Nº do Convênio: MTUR/
FBB nº 010/2003 – Projeto 7.932
Consórcio Social Juventude 
Ativa: Execução de Cursos 
de Qualificação Profissional e 
Inserção dos Jovens no Mercado 
de Trabalho em parceria com o 
Ministério do Trabalho e Emprego 
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- período de Agosto/2008 a 
Maio/2009. Atendemos 300 
jovens com Executor e 5.000 
como membros do Conselho 
Gestor. Número do Convênio de 
Gestão: MTE/SPPE/Nº 053/2007 
– Nº do Contrato de Execução: 
006/2008
14) Projeto Oportunidade Para 
Todos: Cursos de Informática 
e Manutenção de Micro 
computadores para a Inclusão 
Digital de crianças, adolescentes 
e idosos - período de Janeiro/2004 
– até o presente momento. 
Atendidos 20.000 na Grande São 
Paulo. Auto Sustentável. 
15) Portal Oportunidade 
Setor Turístico – Inserir 240 
jovens no mercado de trabalho 
e paralelamente fazer sua 
formação em cursos de Turismo e 
Hospitalidade com carga horária 
presencial e EAD.  CONVÊNIO 
MTur/Nº 723821/2009.
Cooperação Técnica - Elaboração 
de projetos que inclusão social e 
captação de recursos nas áreas de 
Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos, Saúde, Educação, 
Qualificação Profissional, 

Inclusão Digital, Cultura, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer no 
âmbito da administração publica 
da cidade de Cubatão-SP, no 
período de dezembro de 2010 a 
agosto de 2011 – Contrato  032 
de 2010.  
Curso de Tecnologia da 
Informação (TI) - O Instituto 
de Cidadania Raízes através 
de convênio n° 25.317-
2010 assinado junto ao MTE 
- Ministério do Trabalho e 
Emprego, está proporcionando a 
qualificação profissional por meio 
de cursos gratuitos na área de TI - 
Tecnologia da Informação. Estes 
cursos fazem parte do PlanSeQ 
- Plano Setorial de Qualificação 
Profissional – Tecnologia da 
Informação para moradores da 
capital e Grande São Paulo, 
na qual serão capacitados e 
qualificados ao todo 1.530 jovens.
Programa de Capacitação em 
economia solidária- Projeto 
desenvolvido em parceria com a 
gestão do Espaço Empreendedor 
de Mauá visa à capacitação 
de trabalhadores da economia 
informal como artesãos, 

catadores de materiais recicláveis 
e agricultores de subsistência 
urbanos, de modo que venham 
a assimilar os conceitos de 
economia solidaria no cotidiano 
de suas atividades profissionais.

SAÚDE
Programa Saúde da Família - 
Parceria com o Lar da Criança 
de Assistência Social Betânia, 
firmado para desenvolver pes-
quisas, formação, capacitação 
profissional, consultoria técnica 
e execução de projetos ligados a 
Saúde da Família – executado em 
2008 e 2009. Apoio do Conselho 
Tutelar de Ferraz de Vasconcelos. 
Programa de Saúde Zona Leste – 
Cooperação Técnica compreende 
a pesquisa, o desenvolvimento, a 
formação, a capacitação profis-
sional, a certificação, a consul-
toria técnica e execução de pro-
jetos, desenvolvido em parceria 
com o Hospital e Maternidade 
8 de Maio. Atendemos popula-
ção da Zona Leste de São Paulo 
desde janeiro de 2008 - Termo de 
Cooperação Técnica 001/2008.
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Saúde da população negra – Par-
ceria com a FENAFAL (Federa-
ção Nacional das Associações de 
Pessoas com Doença Falciforme) 
para desenvolver ações de saúde 
visando a população Afrodes-
cendente, são realizados Fóruns, 
Conferências, Palestras, Forma-
ção Continuada de Agentes de 
Saúde em Nível Básico e Técnico 
e Qualificação Profissional para 
o curso de Cuidador de Pessoas 
com ênfase em Doenças Falcifor-
mes.
DIRETORIA EXECUTIVA  

PRESIDENTE
Aroldo de Souza Júnior (Micro-
empresário)

VICE - PRESIDENTE
Alexandre Rafael Barbetta (Ad-
ministrador)

PRIMEIRO SECRETÁRIO
Antônio Carlos da Silva (Merca-
dólogo)

SEGUNDO SECRETÁRIO
Antonio Carlos de Brito (Enge-
nheiro Elétrico/Gerente Comer-
cial)
PRIMEIRO TESOUREIRO
João Bispo dos Santos (Aposen-
tado)

SEGUNDO TESOUREIRO
Juliana Rodrigues de Lima (Mas-
soterapeuta)

CONSELHO FISCAL
Juliana Helena Delfino (Jornalis-
ta)
Jussara Aparecida Delfino (Psi-
cóloga)
Wilson dos Santos Junior (Eletri-
cista)

SUPLENTE
Paulo Rogério de Lima (Vende-
dor)

EQUIPE ADMINISTRATIVA 
E 
PEDAGÓGICA

DEISE DE SOUZA GOMES
Auxiliar Administrativo
Responsável pela recepção do 
Instituto Raízes, sua rotina inclui  
atendimento telefônico e esclare-
cimento de dúvidas; recebimento 
e remessa de correspondências e 
documentos; pagamentos de con-
tas e organização de arquivos.

FRANCISCO ONOFRE DE 
SANTANA JÚNIOR
Gerente Administrativo (DF)
Integrante da Equipe de Alimen-
tação dos Sistemas SICONV e 
DATAPREV.
Bacharel em Relações Internacio-
nais – Faz captação, articulação, 
planejamento, formatação  e exe-
cução de contratos e convênios 
públicos.  Assessoria Técnica à 
Presidência do Instituto Raízes. 

FERNANDA ALCÂNTARA
Formada em Pedagogia
Supervisora de Campo do Proje-
to Escola Legal. Visita as oficinas 
para fazer as avaliações pedagó-
gicas e administrativas de cada 
modalidade ofertada pelo proje-
to.

GIU MORAIS
Diretor de Arte, Web designer 
,Professor de Informática, Publi-
citário Técnico em Processamen-
to de Dados - trabalha há 07 anos 
com prestação de serviços na 
área de informática com ênfase 
em criação publicitária. Integra o 
departamento de comunicação do 
Instituto Raízes desde 2007 de-
senvolvendo e fazendo a manu-
tenção de sites e outros materiais 
de divulgação do Instituto.

JORGE LUÍS KAY
Gerente Executivo
Formado em Administração de 
Empresas e Pedagogia atua des-
de 1984 em atividades do tercei-
ro setor. Iniciou o seu trabalho no 
Movimento Nacional de Meninos 
e Meninas de Rua, depois passou 
pela Associação Comunitária de 
Auto Gestão e Movimento de 
Habitação Popular (Itaquaque-
cetuba, Suzano e São Paulo). No 
movimento de moradia conhece 
um grupo que trabalhava com al-
fabetização de jovens e adultos e 
a partir de então passa a concen-
trar as suas atividades na área da 
educação. E por aí surgiu o seu 
vínculo com o Instituto de Cida-
dania Raízes. Em 2002 começa 
a coordenar os núcleos de alfa-
betização que o IC Raízes man-
tinha em parceria com o Projeto 
Educar para Mudar e também os 
cursos de qualificação profissio-
nal que surgiam paralelamente ao 
projeto de alfabetização. 
Hoje é responsável pela gestão 
econômica e financeira do IC Ra-
ízes, participa de licitações e ela-
boração de projetos.
JOÃO PUGA
Auxiliar técnico de projetos so-
ciais
Atua há 12 anos no terceiro setor 
e hoje acumula experiência em:
Elaboração de projetos;
Lançamento de projetos no SI-
CONV;
Prestação de contas no SICONV.

JOSE RICARDO MARTINS PI-
RES
Auxiliar administrativo Projeto 
Escola Legal

JUANICE GOUVEIA
Coordenadora Pedagógica e Ad-
ministrativa do IC Raízes
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Professora de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Médio. 
Formada em Letras e Pedagogia.
Foi aluna do Instituto Raízes e 
hoje é responsável pela coor-
denação Pedagógica do Projeto 
PLANSEQ Tecnologia da Infor-
mação. Atuou como educadora 
nos projetos  de Turismo e Hospi-
talidade; Pró-jovem – Consórcio 
Social da Juventude Ativa; Pro-
jeto de Qualificação Profissional 
para Afrodescendentes e Projeto 
Capacita Sampa, todos executa-
dos pelo Instituto Raízes.
 Também já coordenou o Projeto 
Escola da Família (projeto desen-
volvido em escolas estaduais de 
SP) e foi Coordenadora de Agen-
tes Recreativos no Programa 
“São Paulo é uma escola” – Pro-
jeto “Recreio nas Férias” da Pre-
feitura Municipal de São Paulo.

JUERLEN DA CONCEIÇÃO 
GOUVEIA
Auxiliar Administrativa do Pro-
jeto TI 
Técnica em Administração de 
Empresas, atua desde 2007 na 
área administrativa. No Instituto 
Raízes  é responsável pela capta-
ção de vagas e inserção dos alu-

nos no mercado de Trabalho. 
 
 JULIANA HELENA DELFINO
Coordenadora de Comunicação e 
Cultura
Jornalista, professora de história 
– há 15 anos desenvolve ativida-
des no terceiro setor. Responsá-
vel pelo planejamento e execução 
das atividades  de comunicação 
interna e externa do Instituto Ra-
ízes; coordena o projeto Portal 
Raízes, a escola de samba Raízes 
(Ferraz de Vasconcelos); desen-
volve atividades alusivas à cons-
ciência negra e representa o Insti-
tuto nas lutas empreendidas pelo 
movimento negro. Também coor-
dena a equipe de futsal Raízes.

LIGIA NASCIMENTO ARAÚ-
JO DOS SANTOS
Auxiliar Administrativa do Pro-
jeto Escola Legal (IC Raízes)
Tem conhecimentos de inglês e 
informática;
Atuou como Agente Comunitária 
de Saúde (Prefeitura Municipal 
de Praia Grande).

LUCIANA BERNABEI
Coordenadora Geral de Projetos 
do Instituto de Cidadania Raízes
Pós Graduada em Fisio - Cardio 

Respiratória 
Trabalha com qualificação pro-
fissional há 12 anos em Projetos 
Sociais. Iniciou o seu trabalho no 
terceiro setor com a alfabetiza-
ção de jovens e adultos no Pro-
jeto Educar para Mudar, onde foi 
educadora e coordenadora peda-
gógica. Atualmente ministra as 
oficinas de formação pedagógica 
aos educadores e faz a supervi-
são pedagógica geral em todos 
os projetos executados pelo IC. 
Raízes. 

MAGDA CHAVES DA SILVA
Estagiária da área administrativa 
do Projeto Escola Legal 
Esta cursando Técnico de Segu-
rança no Trabalho e Meio Am-
biente. E em 2010 foi aluna do 
Projeto Oportunidade Raízes, fez 
Hotelaria e Turismo na Fábrica 
da Comunidade em Cubatão.

*MICHAEL GORMAN
Supervisor do Projeto Escola Le-
gal 
Sua interação com o movimento 
social surge a partir de sua longa 
experiência como Assessor Par-
lamentar no Congresso Nacional. 
Durante esse período ajudou a 
desenvolver propostas de políti-
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