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Caros alunos, pais ou responsáveis pelos alunos,  
 

 O Instituto Equipe Cultura e Cidadania é uma organização social 

sem fins lucrativos, que atua nas áreas da educação, cultura e cidadania. 

Fundado em 12 de junho de 2006, por pessoas vinculadas ao Colégio 

Equipe (alunos, ex-alunos, funcionários, pais, educadores), desenvolve 

projetos voltados a crianças, jovens e adultos. Um de seus principais 

objetivos é priorizar a participação da juventude na elaboração e gestão de 

projetos nas áreas de educação, cultura e cidadania. 

 

O Colégio Equipe realiza desde 1997 projetos sociais junto a alunos e 

a educadores do Ensino Fundamental e Médio, sob as perspectivas 

educacional, curricular e não assistencialista, por acreditar que os projetos 

contribuem para a formação de pessoas solidárias, críticas, responsáveis, 

participativas, criativas, éticas e comprometidas com a construção de uma 

sociedade mais democrática, justa e plural. 

 

Pré-requisitos indispensáveis à participação nos projetos sociais: 

1- Sentir-se motivado para trabalhar em grupo com jovens de sua faixa 

etária; 

2- Ter se identificado com o projeto social escolhido; 

3- Ter vontade de realizar uma ação que atende a uma demanda social; 

4- Estar aberto para se relacionar com pessoas com condições sociais, 

econômicas, culturais, políticas, religiosas, diferentes das suas; 

5- Aceitar a alegria, o encantamento, a reflexão, a quebra de paradigmas, 

bem como o erro, a frustração, a dúvida, como partes fundamentais do 

processo de trabalho; 

6- Ter consciência de que a escolha significa compromisso com um grupo de 

alunos e com crianças ou jovens do local de atuação do projeto, e que, 

portanto, faltar ou desistir no meio do caminho interfere e muito na 

qualidade do trabalho; 

7- E, como não poderia faltar, ter disponibilidade de tempo para realizar o 

projeto e para participar das formações (anterior ao início do trabalho e ao 

longo do ano), reuniões  e supervisões (no próprio dia do projeto, sendo 

parte já considerada no horário de trabalho). 
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Custo: taxa semestral de R$ 160,00 para alunos participantes, a ser paga 

em parcelas, em boletos bancários com vencimentos em 25/09 e 25/10. 

Ex-alunos participantes de projetos sociais devem conferir os custos 

envolvidos junto à Secretaria. 

 
Projeto para o Ensino Fundamental (8º e 9º anos) 

 
OBA!  

 

Criado por alunos do Fundamental II, em 2004, com o objetivo de promover o encontro 

entre adolescentes e crianças por meio de brincadeiras. 

 

Horário Terça-feira, 9h às 12h 

Instituição EMEI Patrícia Galvão 

Educadora Ana Luiza Galvão Bueno 

Vagas: 5 

 

 

Projetos para o Ensino Médio 
 

Era Outra Vez 
 
Projeto mais antigo do Equipe, realizado desde 1997, tem como objetivo 
aproximar a criança do livro por meio da mediação de leitura.  
 
Horário Terça-feira, 14h às 17h 

Instituição CREN (Centro de Recuperação e Educação Nutricional) 

Educadora Maria Rita Pires do Rio 

Vagas 4 

  
 
Chá de Arte 
 
Fusão dos antigos projetos Chá de Cadeira e Arte e Saúde. Originados em 
1999 e 2000, a partir de parceria com Wellington Nogueira, diretor  dos 
Doutores da Alegria. Tem como objetivo levar, através de intervenções 
artísticas, leituras e brincadeiras, alegria e cultura para crianças em estado 
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pré e pós-operatório e nas salas de espera de ambulatórios de hospitais 
públicos. 
  
Horário Segunda-feira,14h às 17h 

Instituição Hospital Municipal Infantil Menino Jesus 

Educadora Marina Corazza 

Vagas 2 

 

 

Os alunos interessados em participar dos Projetos devem entregar a 

ficha de inscrição até 05/08/2015, quarta-feira, na Secretaria do 

Colégio.  

 
 

Atenciosamente, 

Instituto Equipe Cultura e Cidadania 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 2015 

Instituto Equipe Cultura e Cidadania 

 

Nome do aluno:___________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_______ RG___________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

nº:______ Complemento:_______ Bairro:______________ CEP:__________ 

Telefone:_______________________Celular:___________________________ 

Email:__________________________________________________________ 

 

Nome da mãe:___________________________________________________ 

Profissão:_______________________________________________________ 

Telefone:__________________E-mail:________________________________ 

 

Nome do pai:_____________________________________________________ 

Profissão:_______________________________________________________ 

Telefone:__________________ E-mail:________________________________ 

 

Nome do responsável:_____________________________________________ 

Telefone:__________________ E-mail:________________________________ 

 

 
AUTORIZAÇÃO 

Eu, ___________________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) ______________________________________, 

série/ano:__________, autorizo meu(minha) filho(a) a participar do(s) 

projeto(s) assinalado acima, durante o segundo semestre de 2015. 

 

 ___________________________________________ ,   ____/_____/2015 

                 (Assinatura do Responsável) 

 


