Relatório de Conclusão de Parceria

Nome da Organização: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA
Nome do Projeto: ESPAÇO CRIARTE

I.

Dados sobre a Instituição

Nome completo: Associação de Moradores Nova Esperança
CNPJ: 27.559.384/0001-33
Ano da Fundação: 1970
Endereço: Rod. BR 101, km 67,5
Município: São Mateus
Estado: ES
CEP: 29.936-450
Telefone: (27) 3763.4459
Fax: (27) 3763.4459
Email: projetos@novaesperanca.org.br
Nome do principal representante: Luigia Ubizzoni Bordoni
Cargo: Presidente
Nome do responsável pelo projeto (caso não seja o mesmo): Silvana Maria da Silva e Souza Pinto
Cargo: coordenadora pedagógica

II. Dados sobre o projeto

1)

Descrição Sumária do Projeto:
Aumentar os espaços físicos da instituição para poder executar as ações educativas a contento.
A contribuição da Bovespa Social viabilizou a construção de 2 novas salas de aula, atendendo
desta forma à necessidade criada pelo aumento das crianças que estudam em Nova Esperança.

2)

Objetivo Geral:
Promover um atendimento integral de qualidade a criança e adolescente onde possa
desenvolver atividades na área de artesanato, informática e música garantindo-lhes uma visão
de futuro e a possível inserção no mercado de trabalho buscando garantir a sustentabilidade.

3)

Área de Cobertura do Projeto: Estado do Espírito Santo; Município de São Mateus; bairros
Nova Esperança, Morada do Ribeirão, SEAC, Vila Nova. O projeto atuou nas áreas inicialmente
previstas.

4)

População Atingida: foram beneficiados diretamente com o projeto:
30 crianças de 7 anos
54 crianças de 8 anos
57 crianças de 9 anos
44 crianças de 10 anos
28 crianças de 11 anos
22 adolescentes de 12 anos
14 adolescentes de 13 anos
10 adolescentes de 14 anos
12 adolescentes de 15 anos
2 jovens de 16 anos
1 jovem de 17 anos
3 jovens de 18 anos
1 jovem de 19 anos
12 professoras
A população-alvo atingida coincide com a população-alvo prevista.

5)

Período de Implementação:
O projeto foi apresentado à Bovespa Social em 2005. A captação de recursos teve início em 15
de agosto de 2006. A construção das salas começou em novembro de 2007 e terminou em
fevereiro de 2008. A inauguração das salas está marcada para a segunda metade de março de
2008.

6)

Resultados e Metas Alcançados:
Foram construídas duas novas salas de aula, segundo as normativas estabelecidas pelo
Ministério da Educação / MEC e pela Secretaria Estadual de Educação / SEDU. Desta forma
melhorou o ambiente educativo oferecido às crianças e a disposição das professoras.
Com a oferta destes novos espaços, as atividades artísticas terão espaços maiores para serem
realizadas.
Aumentou o número de crianças e adolescentes atendidos: de 477 em 2007 para 509 em 2008
(um aumento de 6,7%).
Aumentou também a quantidade de atividades artísticas oferecidas, podendo em 2008
começar o curso de pintura sobre tela.
Será introduzido o jogo do xadrez como atividade educativa e recreativa.

7)

Dificuldades e Obstáculos:
A maior dificuldade foi a obrigação de adequar as estruturas da Associação às normas ditadas
pela SEDU com prazos muito curtos, sendo que as estruturas de Nova Esperança foram
construídas há 3 décadas, com outros padrões arquitetônicos e educativos. Este foi o principal
motivo para a mudança do projeto arquitetônico, o que atrasou o começo das obras.

8)

Impactos nas Políticas Públicas e Expansão/Ampliação do Projeto:
A melhora das estruturas física de Nova Esperança, possibilitada por este projeto, terá um
reflexo nas políticas públicas através da participação ativa de representantes da Associação nos
Conselhos Municipal e Estadual da Criança e do Adolescente. Nova Esperança acredita que um
ambiente escolar adequado, em contato com a natureza e envolvido na sua preservação é
indispensável para o atendimento às crianças e adolescentes e para a formação deles como
cidadãos e cidadãs.
O exemplo da Bovespa estimulou outra entidade que já aprovou o financiamento em 2008 da
construção de uma construção com biblioteca, sala de estudo e sala de vídeo.

9)

Recomendações:
É importante para Nova Esperança ter um planejamento de longo prazo para a manutenção
extraordinária das suas estruturas e equipamentos, visando sempre à adequação às normas
estabelecidas pela LDB e pela SEDU.
Fundamental será o investimento na produção e comercialização de hortaliças e frutas
orgânicas, que além de ajudar na cobertura de gastos de manutenção ordinária e
extraordinária, será um importante veículo de educação para a preservação da natureza, a
adoção de hábitos alimentares sadios e o desenvolvimento sustentável.
Finalmente a interação da Associação com outras entidades nos Conselhos Municipais e
Estaduais da criança e adolescente e de educação ajudará a intercambiar estratégias
educativas e de manutenção econômica.

10) Outros Comentários e Sugestões:

São Mateus, 11 de março de 2008

____________________________
Luigia Ubizzoni Bordoni
Presidente

