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O PROJETO
O Projeto tem como objetivo principal: Garantir a

participação efetiva de crianças e adolescentes

nas escolas públicas, por meio de um trabalho

de integração escola e território, desenvolvendo

atividades reflexivas, de pesquisa e do

protagonismo no fazer, aprender e criar. Para

tanto, utilizando as atividades artísticas culturais

desenvolvidas pela Fábrica de Cultura.

Edson Oliveira
Gestor de projetos



Daniel Gomes
Instrutor de

Fotografia

Cadastrando

Crianças na

Comunidade Riacho

do Mel
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Realizar duas oficinas de

maracatu por semana,

durantes seis meses

Beneficiar 50 crianças e

adolescentes com

atividades artísticas e

alimentação

Compor quadro com 12

arte-educadores

Realizar duas oficinas de

fotografia por semana

durante seis meses

 

Realizar duas oficinas de

áudio por semana durante

seis meses. 

 

Realizar uma reunião por

mês com as famílias que

tem filhos e filhas na

Fábrica de Cultura 

Adquirir material de apoio

didático para as oficinas na

Fábrica de Cultura

Realizar  uma oficina de

formação por mês

durantes seis meses com

educadores da Fábrica de

Cultura

Realizar pelo menos uma

reunião com gestores das

escolas do Entorno

 

Objetivos Específicos

Metas

Desenvolver oficinas de Fotografia como

instrumento de percepção do território;

Desenvolver oficinas de Maracatu, reafirmando o

compromisso com a cultura popular; 

Desenvolver oficinas de áudio;

Oferecer formações sobre escuta ativa,

participação ativa e desenvolvimento integral de

crianças e adolescentes para educadores sociais

da Fábrica de Cultura;

Desenvolver oficinas de escuta ativa e

participação efetiva de crianças e adolescentes no

processo de aprendizagem com professores da

Escola Municipal Adalgisa Soares e Escola

Municipal Monsenhor José Elias. (CAIC);

Desenvolver oficinas com famílias sobre educação

positiva. 
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ETAPA INÍC IO CONCLUSÃO

Cronograma 
O Projeto teve duração de seis meses, sendo de março a agosto de 2021.

OFICINAS DE MARACATU

MARÇO AGOSTO

OFICINA DE ÁUDIO MARÇO AGOSTO

OFICINA DE FOTOGRAFIA MARÇO AGOSTO

ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS

ENCONTRO EDUCADORES MARÇO AGOSTO
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MARÇO AGOSTO



Maciel Ferreira

Instrutor de Maracatu

Daniel Gomes

Instrutor de Fotografia

Axel Oliveira

Instrutor de Áudio

Edson Oliveira

Gestor do Projeto

O Projeto Escola, ação de todos: Olhares para o território, foi executado por

uma equipe de quatro pessoas, sendo três educadores sociais - instrutores de

oficinas (maracatu, fotografia e áudio) e, um gestor.
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PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO
PROJETO 



Exucução do Projeto
O Projeto estava programado para iniciar em março de 2021,

quando era previsto uma queda nos números dramáticos da

pandemia. Contudo, em meados de janeiro, os números só faziam

crescer, obrigando governadores e prefeitos a tomarem medidas

mais rígidas, para diminuir o contágio. 

Com esse cuidado, janeiro e fevereiro, foram meses para planejar

e remanejar algumas ações, e, assim foi feito, sempre com o

cuidado de garantir os objetivos do projeto, que é: Garantir a

participação efetiva de crianças e adolescentes nas escolas

públicas, por meio de um trabalho de integração escola e

território, desenvolvendo atividades reflexivas, de pesquisa e do

protagonismo no fazer, aprender e criar.

Estava programado a realização de oficinas de fotografia e

maracatu para as crianças e adolescentes que frequentam a

Fábrica de Cultura, além de oferecer uma formação de escuta

ativa para os educadores sociais da organização e professores

das Escolas Adalgisa Soares e CAIC, além de oficinas com as

famílias sobre educação positiva.

O projeto tem a previsão de seis meses de março a julho de 2021.

Público-Alvo direto: Crianças e Adolescentes 

Indireto: Professores de escolas públicas e famílias

Parceria: Escola Adalgisa e CAIC 

Quantidade direta: 60 crianças e adolescentes 

Quantidade indireta: 100
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RESULTADOS OBTIDOS

- Foram programadas e executadas atividades artísticas e

culturais da Fábrica de Cultura, como instrumento de percepção

do território para crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade social, contemplando as suas diversidades,

enquanto atores de transformação social, matriculadas na Escola

Municipal Adalgisa Soares e Escola Municipal Monsenhor José

Elias (CAIC), além de formação sobre escuta ativa, participação

ativa e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes para

educadores sociais da Fábrica de Cultura e, professores da

Escola Municipal Adalgisa Soares e Escola Municipal Monsenhor

José Elias. (CAIC), como também, encontros com as famílias com

distribuição de cestas básicas. Com estes objetivos crianças e

adolescentes tiveram acesso às discussões sobre o seu território

e suas escolas, explorando o lúdico como forma de aprender e

refletir: audiovisual, fotografia e maracatu,  Além de aprender uma

atividade nova, o público atendido também refletia sobre seu

lugar na sociedade. Assim, alguns produtos foram surgindo:

Composições e gravações de músicas que falavam da

importância da  vacinação para todos e com  temas ligados a

pandemia e ensaios fotográficos relacionados a esse tema.



 Concluímos que o Projeto “Escola, ação de todos: Olhares para o

território”, é um marco para a Fábrica de Cultura e o GAMR, pois

conseguiu envolver educadores e educandos e suas famílias, para

debaterem juntos sobre o papel da escola em tempos de pandemia,

por meio de um trabalho de integração, com atividades reflexivas,

de pesquisa e do protagonismo no fazer, aprender e criar 

  Por fim, consideramos que as expectativas das crianças e

adolescentes foram atendidas, pois foram oferecidos espaços para

livre expressão, como as oficinas de maracatu, áudio e fotografia.

 A instituição apoiadora, GAMR, esteve muito mais presente, pois o

projeto aconteceu em suas dependências, e acontecer na entidade

que é referência no atendimento a meninos e meninas de vivência

de rua, serviu para quebrar estigmas e preconceitos.
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