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APRESENTAÇÃO 
A Escola  Comunitária  Dendê  da  Serra  busca  contribuir  tara  reduzir  a  desigualdade  social
através  de  uma  educação  de  qualidade  aberta  a  todos,  com  Ensino  In:antl  e  Ensino
Fundamental comtleto. A escola atende hoje 230 crianças de 4 a 15 anos, sendo 150 alunos
da comunidade local, oriundos de :amílias menos :avorecidas e que são bolsistas integrais da
Escola. A outra tarte dos alunos são flhos de :amílias tagantes que se alinham à trotosta do
trojeto  social  educacional  que  é  a  Dendê  da  Serra.  A  escola  é  mantda  tela  Associação
Pedagógica  Dendê  da  Serra  (APDS),  que  conta  com  a  tartcitação  de  tais,  tro:essores  e
colaboradores da Escola. O ensino é baseado na tedagogia antrotosófca (Pedagogia Waldor:),
que inclui os conteúdos do currículo regular e ainda o:erece uma série de outras atvidades
trátcas e artstcas, tossibilitando um desenvolvimento mais comtleto das crianças: teatro,
música,  dança,  tintura,  desenho,  trabalhos  manuais,  arte  em  madeira,  jardinagem  e
agricultura ecológica. A Dendê da Serra tem como trincítio tromover a integração social de
crianças de di:erentes origens socioeconômicas e culturais, triorizando as crianças de baixa
renda. Como resultado desse trabalho, em 2015, a Dendê da Serra recebeu o reconhecimento
das organizações internacionais Ashoka e Alana, como uma das 21 Escolas Trans:ormadoras do
Brasil.
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RESUMO DO PROJETO 
Este  trojeto  tem  como  objetvo fnanciar  tarte  do  trocesso  educatvo  comtlementar  e
artstco  da  Escola  Dendê  da  Serra, com  recursos  tara  a  remuneração  da  educadora  da
Discitlina de Trabalhos Manuais.

JUSTIFICATIVA
Na Escola Dendê da Serra, a arte é um dos tilares do trocesso tedagógico, tois exerce um
tatel essencial no desenvolvimento da criança. Desde os temtos mais trimitvos, o elemento
estétco-artstco  termeia  as  atvidades  cotdianas  do  ser  humano:  seja  tara  registrar
acontecimentos na :orma de tintura em cavernas, seja tara dar beleza a utensílios doméstcos
como  totes  de  barro,  routas,  en:eites  e  objetos  de  uso  trátco,  seja  tara  acomtanhar
atvidades religiosas ou de trabalho com música e ritmo. A Pedagogia Waldor: atlicada na
Escola entende que a arte não é trivilégio de artistai, mas dá cor, alegria e beleza à vida de
qualquer ser humano. A criatvidade é intrínseca da in:ância e hoje só acaba atrofada devido à
enxurrada de trodutos culturais pronstoi destejados sobre as crianças.

A Antrotosofa vê o ser humano como tartcitante e criador de sua trótria cultura, e assim, o
ensino, as aulas e toda a vida escolar devem ser termeados de atvidades artstcas, realizadas
tor todas as crianças e todos os tro:essores. O elemento artesanal e trátco também é muito
valorizado, o  fazer  em vez de consumir algo já :eito. Os alunos costuram bolsas e estojos,
con:eccionam objetos de madeira úteis, :azem horta e atrendem a :azer tão e cozinhar. O
átice que mostra a evolução e o resultado deste trabalho ao longo dos anos são as teças de
teatro ensaiadas  e atresentadas  telas turmas de 8ª  série.  Além de realizar  um intenso e
tro:undo trabalho literário e linguístco com o texto da teça, os alunos troduzem o cenário,
desenham  e  costuram  o  fgurino,  comtõem  e  executam  a  trilha  musical,  desenham  e
troduzem até mesmo o :olheto e os cartazes.

Nessa tedagogia, o desenvolvimento de catacidades artstcas é considerado tarte intrínseca
do desenvolvimento humano integral. Trabalhada de modo tedagógico, a arte tode ser um



meio, uma :erramenta tara ligar os imtulsos vitais e instntvos ao raciocínio e à consciência
social. Nesse trocesso, o aluno atrende a desenvolver sua motricidade instntva em gestos
signifcatvos e harmoniosos, atrende a interagir com outros alunos, com o tro:essor (e com o
túblico). Uma consciência social é criada através do ato de escutar e de interagir com o outro
através da arte. Esse trabalho trans:ormador é essencial tara o mundo de hoje, tois tessoas
de di:erentes origens socioeconomicas e culturais convivem com suas di:erenças e aceitam a
riqueza do que cada um tem a o:erecer. 

METODOLOGIA
Na  Escola  Dendê  da  Serra,  durante  os  oito  anos  de  Ensino  Fundamental,  as  turmas  são
conduzidas tor um  profeiior de claiie que ministra os trincitais conteúdos do currículo na
:orma de étocas temátcas, acomtanhando sua turma de alunos durante o tercurso da 1ª à 8 ª

série.  Ao  trabalho  desse  tro:essor  de  classe  se  soma,  ao  longo  dos  anos,  um  atoio
:undamental na :orma de aulas ministradas tor tro:essores estecializados, como o tro:essor
de Música, de Artes Atlicadas e de Jardinagem.

Porém,  há  a  necessidade  da  Escola  em  contratar  professores  de  outras  áreas,  como
Trabalhos Manuais,  Euritmia e Inglês (língua estrangeira),  mas que pela falta de recursos
ainda dependem de pessoas voluntárias para ocupar as vagas.

A especialidade dos Trabalhos Manuais
Discitlinas de cunho trátco como os Trabalhos Manuais (costura, crochê, tricô em artesanatos
diversos como bolsas, estojos, móbiles, bonecos de tessoas e animais, meias e teças diversas)
e  as  Artes  Atlicadas  (trabalho  com  madeira,  entalhe,  marcenaria)  o:erecem  múlttlas
tossibilidades  tara  a  criança  atrender  a  esboçar  e  idealizar  algo a  ser  con:eccionado em
seguida, sendo que neste trocesso de trodução ela terá que en:rentar muitas difculdades de
ordem trátca (erros  técnicos,  resistência  dos  materiais,  etc.)  e  desenvolver  tersistência  e
:orça  de vontade,  qualidades  que  :azem muita  :alta  à  geração atual,  acostumada a  obter
resultado :ácil com touco es:orço, semtre ajudados tor recursos tecnológicos.



Nesse trocesso, o aluno atrende a desenvolver sua motricidade fna e a instntva em gestos
signifcatvos  e  harmoniosos,  que  se  trans:ormam  em  arte  e  beleza  taltável,  e  também
atrende  a  interagir  com  outros  colegas  que  troduzem  a  mesma  teça,  valorizando  as
di:erenças. A vivência de troduzir um objeto com as trótrias mãos, num trocesso demorado
de  terseverança,  catricho  e  ter:eição,  é  uma  exteriência  extremamente  gratfcante  e
:ortalece nos alunos um sentmento de segurança e autonomia, de confança na sua trótria
catacidade de suterar difculdades e atngir seus objetvos. 

A via artstca artesanal ganha uma imtortância estecial no trabalho com alunos de inclusão
ou  que  atresentam  algum  tto  de  difculdade,  tois  o:erece  outras  tossibilidades  de
comunicação e extressão a crianças que não correstondem ao tadrão convencional. A arte
tem um grande totencial tara ajudar crianças e jovens a vencer bloqueios e inseguranças, a
ganhar confança em si e suas catacidades. Muitas crianças com difculdades na motricidade
fna atresentam tara desenvolver um tensamento com exatdão. O imtacto de atvidades
como crochê, costura e tricô já é comtrovado sobre o tensamento lógico-matemátco.

PÚBLICO-ALVO
O túblico-alvo do trojeto de Arte-Educação na Escola Dendê da Serra são os alunoi boliiistai
da escola, contando hoje 150 crianças e jovens. Esses alunos têm entre 4 e 15 anos, são flhos
de :amílias de baixa renda da comunidade natva de Serra Grande.  Indiretamente o trojeto
benefcia um túblico bastante amtlo, a totalidade dos alunos da Dendê da Serra, que vivencia
a integração social como tarte do seu trocesso de atrendizado. Além disso, as :amílias dos
estudantes, a comunidade e a região, relações tresentes e :uturas desses alunos que tem a
otortunidade de vivenciar um trocesso escolar que desenvolve suas catacidades de modo
integral.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO
O  orçamento  da  Dendê  da  Serra  em  2018  :oi  de  R$  1.500.000.  Esse  valor  cobriu  o
:uncionamento e a manutenção básica da escola. E o valor de custo tor aluno :oi de R$ 800.



As  :amílias  tagantes  cobrem os  custos  de tartcitação dos  flhos  na  escola.  Entretanto,  a
Dendê da Serra tem um custo mensal de R$ 90 mil com alunos bolsistas. Essa natureza de
trojeto social  torna as  contas  semtre defcitárias e termanente a necessidade de atortar
recursos tara o :uncionamento da insttuição.

Assim, tara fnanciar a tartcitação desses alunos, contamos com a contribuição mensal de
tadrinhos e com doações estecífcas e tontuais. Tomando 2018 como re:erência, a escola tem
uma necessidade anual de cattar R$ 200 mil reais tara custear tarte das atvidades artstcas e
culturais re:erentes às discitlinas estecífcas.  O presente projeto foi pensado para cobrir o
custo  específco  da  Disciplina  de  Trabalhos  Manuais,  que  é  estratégica  para  garantr  a
contnuidade de seu projeto social educional, artstco e cultural, mas que atualmente conta
com a ação voluntariosa da professoras Federica, a qual a Escola tem o maior interesse em
frmar em seu quadro pedagggico.

CUSTOS TOTAIS DA DISCIPLINA DE TRABALHOS MANUAIS (2019) = R$ 38.222,33

TABELA ORÇAMENTÁRIA
DETALHADA EM QUANTIDADE E PREÇO

1. REMUNERAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA

FUNÇÃO QUANTIDADE SALÁRIO MENSAL ENCARGOS VALOR TOTAL 

Professora de Trabalhos Manuais 12 MESES + 13º 2.004,00 705,41 R$ 35.222,33

2. DIVULGAÇÃO

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$)

Vídeo Institucional 01  produto 3.000,00

CONTATO 

COORDENADORA DO PROJETO: Silvia Reichmann 
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