ONG: Cipó Comunicação Interativa
Projeto: Currículo Vivo
A Organização
Fundada por jornalistas, a Organização utiliza ferramentas de comunicação (internet, vídeo,
produções de textos, culturais) para melhorar a qualidade de ensino, capacitando educadores
para o ensino mais estimulante e eficaz para crianças e adolescentes. O projeto pretendido
objetiva transformar o Parque Metropolitano de Pituaçu, localizado no bairro do mesmo
nome, em uma sala de aula a céu aberto, a partir da sua articulação com a Escola Municipal
de Pituaçu, situada a dois quarteirões da reserva natural. O desafio será a montagem de uma
biblioteca capaz de dar sentido à leitura, conectando o que se lê com a realidade e as
demandas da população. A primeira interface da biblioteca no Parque Metropolitano de
Pituacu será centrada na questão ambiental e buscará oferecer subsídios para que a
comunidade possa participar ativamente da preservação de seus recursos naturais, melhorando
a qualidade de vida dos moradores do bairro e dos usuários do Parque. O projeto pretende, por
último, propiciar a capacitação de professores, promover ações de mobilização da
comunidade para a utilização de bibliotecas, sistematizar uma metodologia capaz de
contribuir para a melhoria das bibliotecas públicas e fundamentalmente aumentar o nível de
competência da leitura e escrita na população atendida.
O Projeto
O projeto objetiva transformar o Parque Metropolitano de Pituaçu (BA) “em uma grande sala
de aula a céu aberto”, a partir da sua articulação com a Escola Municipal situada a dois
quarteirões da reserva natural. Será implantada a Biblioteca “Ler é Preciso” em terreno
contíguo ao da Escola. Há ainda o projeto de uma Biblioteca Ambulante no Parque, uma vez
que não há bibliotecas na comunidade e a única livraria vende apenas livros religiosos.

Período no site
De 15/09/2003 até 20/10/2005
Valor captado
R$ 193.262,00
Dados de Contato
Rua Amazonas, 782 41830-380 - Salvador - BA
Telefone: (+55.71) 240-4477
E-mail: cipo@cipo.org.br
website: http://www.cipo.org.br

Comunidade atingida
Moradores de Pituaçu, principalmente jovens e adolescentes.

