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AgrAdecemos A todos os pArceiros que contribuírAm pArA 

o desenvolvimento do bAirro educAdor nA perspectivA dA 

construção de umA cidAde educAdorA, e A todA A equipe do 

projeto pelo empenho nA consolidAção dessAs pArceriAs.
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apresentação

“a cidade educadora é um sistema complexo em constante 

evolução e pode exprimir-se de diferentes formas, mas 

dará sempre prioridade absoluta ao investimento cultural 

e à formação permanente da sua população. a cidade 

será educadora quando reconheça, exerça e desenvolva, 

para além das suas funções tradicionais (econômica, 

social, política e de prestação de serviços), uma função 

educadora, isto é, quando assuma uma intencionalidade e 

responsabilidade, cujo objetivo seja a formação, promoção 

e desenvolvimento de todos os seus habitantes, a começar 

pelas crianças e pelos jovens.” 

(declaração de Barcelona, 1990)1

em seus 15 anos de trajetória, o centro integrado de estudos e 

programas de desenvolvimento Sustentável (ciedS) desenvolveu 

diversas ações e projetos na área da educação, em parceria com 

instituições públicas e privadas. dentre eles, destacam-se a promoção 

de reforço do vínculo familiar entre alunos da rede de educação infantil; 

o fomento à permanência interessada de jovens em transição do 

1 cml (2009). cidades educadoras associação internacional. lisboa: câmara municipal 

de lisboa (documento policopiado).
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ensino fundamental para o ensino médio; a realização de telecurso 

no ensino médio; a promoção do aumento de escolaridade de jovens 

e adultos no nível fundamental; o gerenciamento de programas 

educacionais integrando ensino fundamental, qualificação profissional 

e ação comunitária; a promoção de capacitação para os funcionários 

das escolas agregada à facilitação do acesso e incentivo à leitura como 

recurso no ensino-aprendizagem, entre outras.

considerando que sistematizar no campo da educação significa 

compartilhar o conhecimento, entendemos que a elaboração desse 

guia de recursos educativos, primeiro registro da vocação educadora 

do rio de Janeiro, poderá contribuir para o aprimoramento continuado 

das políticas públicas e das metodologias de intervenção ao registrar a 

experiência do ciedS no desenvolvimento do projeto Bairro educador 

em parceria com a Secretaria municipal de educação do rio de Janeiro, 

no âmbito do seu programa escolas do amanhã. nesta publicação, 

apresentaremos a experiência acumulada na construção e gestão de 

parcerias – recursos educativos – corresponsáveis pelos processos 

educativos dentro e fora das unidades escolares em que atuamos.

entendemos por recursos educativos todas as possibilidades que a 

cidade e a localidade onde a escola está nos oferecem – instituições 

locais, espaços públicos e privados, equipamentos da cidade, atores 

sociais e cultura local. leonardo Boff aponta que os recursos naturais não 

devem ser vistos a partir de uma óptica apenas utilitarista, mas sim como 

“bondades da terra”. É nesta perspectiva que apresentamos os recursos 

educativos da cidade do rio de Janeiro, como sendo “bondades da 

cidade” – resultado da criação e ação de todos que nela vivem. 

este Guia inova por apresentar de maneira organizada, em uma 

única plataforma, recursos educativos de 51 bairros do rio de Janeiro, 

vivenciados durante a realização do projeto Bairro educador no período 

de maio de 2010 a agosto de 2013. a apropriação desses recursos se 

configura em uma tecnologia social, possibilitando a ampliação dos 

repertórios educativos e a consolidação de um modelo de cidade 

educadora.
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o guia de recursos educativos é parte da estratégia institucional 

do ciedS para a consolidação de sua missão: “promoção de uma 

sociedade sustentável tendo como base o conhecimento, a cooperação 

e o empoderamento das pessoas”. desta forma, acreditamos que, 

a partir da sistematização, do registro e da disseminação de nossas 

práticas, como é o caso da coleção “Bairro educador: programa escolas 

do amanhã” que inclui as publicações “traçado metodológico”, “Grêmio 

é fundamental” e “práticas e aprendizagens”, é possível contribuir para a 

produção de conhecimento, para o fortalecimento de políticas públicas 

e para a construção de redes para a prosperidade de pessoas, de 

comunidades e de toda a sociedade. 

no desenvolvimento do projeto Bairro educador, o ciedS investiu 

esforços na aproximação desses parceiros, na integração das 

escolas com os equipamentos públicos e privados da cidade e no 

aprimoramento da relação entre escolas, suas comunidades e as 

famílias dos estudantes, a fim de torná-los parceiros corresponsáveis 

na criação e articulação de novas oportunidades educativas, eixos 

fundamentais para a construção de uma cidade que educa.

a base metodológica do Bairro educador é inspirada nas experiências 

da associação cidade escola aprendiz. o Bairro educador, ao adotar 

o conceito de que é possível aprender em diferentes lugares e com 

diversas pessoas e instituições, desde que comprometidos com o 

processo educativo, propôs estratégias e instrumentos para ampliação 

dos repertórios educativos dos estudantes de mais de 200 unidades 

escolares da rede municipal de ensino do rio de Janeiro, a partir da 

construção de processos educativos significativos e da articulação e do 

fortalecimento das redes locais em prol da educação integral.

a articulação dos potenciais educativos dos bairros e da cidade, 

envolvendo diferentes atores, recursos, pessoas, organizações, 

espaços e oportunidades educativas – referentes a um mesmo 

território –, possibilita não só o estabelecimento de alianças e 

canais de comunicação entre as diversas esferas de vida do sujeito, 

mas principalmente possibilita um aumento e uma diversificação 
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significativa das experiências educativas. isso cria condições favoráveis 

ao desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes 

participantes do projeto, além de reforçar a ideia de que todos são 

corresponsáveis pelos processos de aprendizagem.

nesta publicação estão registradas e organizadas, por Bairros 

educadores, as mais diversas parcerias construídas pelo ciedS 

em pouco mais de três anos de trabalho. esses parceiros atuaram 

disponibilizando serviços, materiais, espaços, apoio logístico e/ou 

recursos humanos em mais de 7 mil atividades educativas e culturais 

desenvolvidas, conforme o interesse pedagógico de cada uma das 

unidades escolares. 

temos a ciência de que este guia é um primeiro passo do processo 

de reconhecimento de alguns dos recursos educativos que a cidade 

oferece, portanto não se esgota nesta publicação, mas é um convite ao 

leitor para que continuadamente esteja atento à vocação educadora 

carioca. 

desejamos que as experiências do Bairro educador possam ser 

utilizadas como referência para estabelecer novas parcerias e manter as 

até aqui construídas, como contribuição para a consolidação de uma 

cidade educadora no rio de Janeiro. 

Boa leitura!
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vocação carioca  
para ser uma  
cidade educadora

o projeto Bairro educador tem como objetivo principal a integração 

e a articulação entre as escolas e os potenciais educativos do bairro e 

da cidade (espaços, pessoas, instituições e iniciativas), fortalecendo um 

ambiente de aprendizagem promotor de educação, desenvolvimento 

humano e prosperidade. entretanto, para garantir que este objetivo 

fosse cumprido, tornou-se fundamental orientar as ações educativas 

através dos projetos políticos pedagógicos (ppp) das unidades escolares, 

além de manter como linha-mestra o estímulo à curiosidade e ao 

prazer dos estudantes, contribuindo assim com sua “permanência 

interessada na escola”.1

durante todo o período de realização, o projeto investiu na prática do 

trabalho planejado de maneira participativa com as unidades escolares. 

com o trabalho em conjunto foram criados inúmeros instrumentos 

e estratégias para conectar as escolas aos potenciais educativos do 

bairro/cidade, e vice-versa. Surgia aí a oportunidade de ressignificar a 

relação entre a escola e a comunidade, ressaltando as oportunidades 

1 conceito produzido a partir dos resultados obtidos no projeto Bairro educador/centro 

integrado de estudos e programas de desenvolvimento Sustentável – ciedS. refere-se 

à questão de transição de estudantes do ensino fundamental para o ensino médio e o 

entendimento com relação aos fatores que contribuem com o processo de formação 

e permanência interessada do aluno na escola. detalhes em http://www.anpae.org.br/

simposio26/2posteres/marciaflorenciodeSouza-poster-int.pdf
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educativas, tantas vezes subutilizadas ou até mesmo desconhecidas, 

como recursos vivos no processo de aprendizagens.

o modelo adotado pelo Bairro educador trabalhou fundamentalmente 

com projetos personalizados por unidade escolar. em uma concepção 

dialógica ao projeto político pedagógico foi possível incorporar desafios 

e possibilidades locais, relacionando-os com a concepção nacional 

de educação integral/integrada, que considera aspetos como: tempos, 

espaços, sujeitos envolvidos, atividades desenvolvidas e parcerias. Sem 

modelos preestabelecidos, cada escola possuía um plano que refletia as 

suas características, demandas e singularidades. 

a concepção do planefazendo2 integrado adotado no projeto está 

representada no fluxograma da estratégia do impacto das ações no 

processo de aprendizagem. 

2 modelo de trabalho no qual o planejamento e o fazer caminham juntos, baseados na 

avaliação constante. 
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É fundamental ressaltar que o Bairro educador adotou como 

referência os princípios descritos na carta das cidades educadoras, 

elaborada em 1990 (passando por adaptações até sua versão final de 

2004), levando-se em conta que o pleno desenvolvimento dos seus 

habitantes não pode ser deixado ao acaso. ou seja, considerando-se 

que as cidades dispõem tanto de possibilidades educadoras como 

estão sujeitas a forças e inércias deseducadoras, é preciso que sejam 

feitos esforços no sentido de que as mesmas deem prioridade 

absoluta ao investimento cultural e à formação permanente de 

sua população. para isso, devem assumir uma intencionalidade e 

uma responsabilidade em relação à formação, à promoção e ao 

desenvolvimento de todos os seus habitantes, a começar pelas 

crianças e pelos jovens.

Segundo a rede Brasileira de cidades educadoras, as cidades 

signatárias devem: 

•	Trabalhar	a	escola	como	um	espaço	comunitário.

•	Trabalhar	a	cidade	como	um	grande	espaço	educador.

•	Aprender	na	cidade,	com	a	cidade	e	com	as	pessoas.

•	Valorizar	o	aprendizado	vivencial.

•	Priorizar	a	formação	de	valores.

a variedade e a qualidade das atividades realizadas pelo Bairro 

educador, associadas à consolidação da rede de parceiros, representa 

uma grande contribuição para que o rio de Janeiro se torne uma 

cidade educadora. diversas experiências do projeto Bairro educador 

planejadas junto à escola afinaram-se com esses elementos e 

dialogaram com os princípios da carta supracitada, como, por 

exemplo, ampliar as oportunidades de formação, entretenimento 

e desenvolvimento pessoal a partir da articulação com diversos 

parceiros. o que se via em muitas ações eram estudantes motivados 
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e felizes; além de professores com mais elementos para enriquecer o 

aprendizado em sala de aula. 

entretanto, antes de falarmos do rol de parcerias construídas com 

o trabalho do Bairro educador, é importante falarmos de educação 

integral, a partir da compreensão do homem como ser uno e do 

desenvolvimento humano nos seus aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. a partir desta concepção, nossa equipe começou 

a fazer questionamentos fundamentais: Que cidadãos queremos para 

nossas comunidades? o que torna um bairro efetivamente educador? 

Quais são os elementos que constituem tal bairro? 

após inúmeras leituras e debates internos e com parceiros, foram 

elaborados quatro elementos constituintes de um Bairro educador 

que ajudam a responder os questionamentos acima, além de 

caracterizarem as principais linhas de atuação de nosso projeto. São 

elementos constituintes3 do Bairro educador:

•	Projeto	Comunitário	de	Educação	Integral.

•	Apropriação	do	Bairro	e	da	Cidade.

•	Gestão	Democrática.

•	Interação	Família-Escola.	

o entendimento desses elementos é importante para que a construção 

de parcerias seja contínua e, de fato, educadora. Quando falamos 

da importância das parcerias e de um Guia que pode ser acessado a 

qualquer momento, destacamos os elementos constituintes projeto 

comunitário de educação integral e apropriação do Bairro e da cidade.

entender a necessidade da construção de um projeto comunitário de 

educação integral que reflita as necessidades daquela comunidade é o 

3 ver detalhes na publicação “traçado metodológico, um caminho percorrido”, SmerJ/

ciedS, 2013. 
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primeiro passo para a construção de uma rede de parceiros. o projeto 

comunitário de educação integral parte dos projetos desenvolvidos na 

escola ou no território, levando a uma integração dos atores, mapeados 

e reconhecidos, assim como seus conhecimentos relacionados aos 

saberes científicos (formais) e/ou saberes populares (não formais). 

a sensibilização dos parceiros acerca desses elementos é fundamental 

porque reforça a ideia de que é dever de todos assegurar o direito à 

educação das crianças e dos adolescentes. o que queremos dizer 

é que tal tarefa não está restrita à escola. enquanto educadores, os 

parceiros têm como objetivo a formação do sujeito compreendido 

em suas diferentes dimensões, sejam elas cognitivas, afetivas, 

valorativas, corporais, sociais, estéticas ou simbólicas. além disso, 

nossos parceiros educadores – como preferimos chamá-los, dada sua 

importância no processo de aprendizagem – precisam estar afinados 

com a importância de trazer esse sujeito para o centro das indagações 

e preocupações da educação de maneira geral. 

assim, entendidos esses elementos, inicia-se uma inversão do 

movimento da “pedagogia da cidade” – em que o parceiro possui 

seu recurso educacional pronto e engessado, de acordo com suas 

próprias definições, para a “cidade como pedagogia”. de acordo 

com essa segunda concepção, cada parceiro educador assume sua 

responsabilidade no contexto de um projeto conjunto de educação.  

Quando falamos de parceiro como educador, referimo-nos a todo 

indivíduo, grupo ou instituição identificado com as características 

citadas. empresas, museus, meios de comunicação, famílias, 

associações, instituições públicas e privadas, pequenos comerciantes, 

entre outros, são todos educadores potenciais.

Sensibilizado ao elemento constituinte projeto comunitário de 

educação integral o parceiro assume sua responsabilidade educativa 

no contexto de um projeto conjunto e unificado com os demais 

parceiros e com a comunidade escolar, no caso, destacando o direito 

de acesso à cidade. circular pela cidade e se apropriar dela é, além 

de um direito, uma bela oportunidade de aprendizagem e uma ótima 
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forma de ampliação do repertório cultural de qualquer sujeito. em 

vista da tamanha importância atribuída ao direito à cidade, o segundo 

elemento constituinte, balizador de um Bairro efetivamente educador, é 

a Apropriação do bairro e da cidade.

esse elemento constituinte contribui para a educação integral 

enquanto formação e desenvolvimento humano global, e não apenas 

como ser que “acumula” alguma espécie de conteúdo. isso ocorre 

na medida em que oferece experiências significativas, oportunizando 

a realização da potencialidade de cada indivíduo, para que ele 

possa evoluir plenamente com a conjugação de suas capacidades, 

conectando as diversas dimensões do sujeito.

em outras palavras, a apropriação do bairro e da cidade é importante 

porque pode ser explorada pela escola quando são oferecidas aos 

estudantes atividades fora do espaço escolar ou ainda quando são 

trazidos atores externos para desenvolver ações na própria unidade 

escolar. esse contato facilita a troca de saberes e permite a ampliação 

dos horizontes dos estudantes, contribuindo para que eles aprendam 

a conviver com pessoas diferentes de maneira positiva, dado que 

vivemos em uma sociedade plural. por isso, devemos estar preparados 

para conviver e respeitar o outro em todas as suas dimensões (política, 

cultural, sexual, econômica, religiosa etc.).

logo, esses dois elementos constituintes são a base de entendimento 

e sensibilização de cada parceiro aqui apresentado para que o espaço 

escolar seja respeitado em toda a sua diversidade cultural, educativa e 

social, partindo da heterogeneidade que o município do rio de Janeiro 

possui. 

durante o período de gestão do ciedS à frente do Bairro educador, 

mapeamentos locais foram realizados e parcerias de diferentes 

características foram construídas. parcerias que foram até as unidades 

escolares para realizar atividades e parcerias que receberam os 

alunos em suas próprias instalações. parceiros classificados como 

pessoa física ou como pessoa Jurídica. foram inúmeros os parceiros 

que atuaram junto ao projeto, destacando-se as parcerias locais 
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(como moradores ou organizações de determinada comunidade 

que se predispuseram a participar do cenário educativo do Bairro), 

até parceiros com maior estrutura e que conseguiram abarcar um 

número maior de escolas e de Bairros educadores distribuídos por 

toda a cidade. neste último caso, destacamos:

•	 MetrôRio: disponibilizou a gratuidade para quase 

10	mil	trânsitos, para alunos, professores, diretores 

e responsáveis, em atividades educativas e culturais, 

também gratuitas, durante a semana e fins de semana.

•	 Junior	Achievement: responsável pelo treinamento da 

equipe do bairro eduacor nos programas “As vantagens 

de permanecer na escola”, “economia pessoal” e “nosso 

planeta, nossa casa”, resultando em mais de 2	mil	 

alunos	de	2o	segmento participantes das oficinas.

•	 Produtora	Cultural	Bonfilm: responsável por receber 

2.500	alunos	das escolas do Amanhã na exposição “A 

terra vista do céu”, sediada na cinelândia.

•	 Baluarte	Agência	de	Projetos	Culturais:	com os 

projetos “50 anos do quinteto villa lobos” e “brasil 

de tuhu”, responsável por apresentações de música 

clássica em 19	Escolas	do	Amanhã.

•	 sesc: em seus diversos núcleos, foi responsável por 

oferecer mais de 180	oficinas de arte, dança, música  

e contação de histórias no espaço da escola ou em  

suas próprias sedes.

estrutura do Guia

apresentaremos o Guia em três seções. na 1ª seção traremos um breve 

perfil de cada Bairro educador, indicando as ações realizadas pelos 



 18 rio,  cidade que educa

parceiros naquela localidade, por meio de ícones, conforme a seguinte 

classificação temática: ação cultural; ações com famílias; apropriação 

da cidade; cidadania; comunicação; espaço cultural; esporte; 

formação; meio ambiente; Saúde; transporte.

na 2ª seção, compartilharemos nosso roteiro de gestão de parcerias, 

que oferece procedimentos e instrumentos para a gestão das redes de 

parcerias já constituídas e que podem ser acessadas pelas unidades 

escolares.

na 3ª seção estão as opiniões de alguns dos parceiros descrevendo 

como foi a experiência de trabalhar com a equipe do Bairro educador 

e com as unidades escolares atendidas pelo projeto. chama atenção a 

disponibilidade de alguns parceiros de repensarem suas pedagogias e 

metodologias a partir da experiência em parceria com o projeto. 

para finalizar esse guia de recursos educativos, todos os parceiros 

pessoa jurídica detalhados em cada Bairro educador são apresentados, 

com seus respectivos contatos. recomendamos acessá-los, pois todos 

foram valorosos e fundamentais em cada atividade realizada.

considerando o depoimento de muitos diretores e professores, ao 

afirmarem que as parcerias construídas pelo Bairro educador tiveram 

impacto positivo para melhoria da ambiência e frequência escolar, uma 

vez que tornaram o ambiente escolar mais atrativo para os estudantes, 

o ciedS acredita que o presente guia de recursos educativos tem 

muito a contribuir com a busca por uma educação integral e integrada 

aos contextos locais. esperamos que ele possa ser bastante utilizado 

por todas as unidades escolares, sendo material de consulta para a 

manutenção das parcerias já estabelecidas, mas também fonte de 

inspiração e incentivo para a busca de novos parceiros educadores. 

equipe bairro educador
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classificação temática 
dos parceiros

aÇÕes cuLturais – parceiros que promovem ações de teatro, 

música, cinema, dança, artes plásticas e afins, geralmente nas 

unidades escolares ou em espaços externos. as temáticas são 

diversificadas, sempre adequadas ao cotidiano escolar.

AÇÕES	COM	FAMÍLIAS – parceiros que promovem diferentes 

atividades para maior e melhor interação entre as famílias dos 

estudantes e a unidade escolar.

APROPRIAÇÃO	DA	CIDADE – parceiros cujas ações estimulam 

nos estudantes maior conhecimento e apropriação dos recursos 

educativos disponíveis na cidade em que vivem. ao abrirem suas 

portas e desenvolverem atividades, esses parceiros reafirmam 

a possibilidade dos estudantes se apropriarem daquele local de 

forma participativa e democrática. 

cidadaNia – parcerias públicas e privadas que realizam ações 

na área da assistência Social e oferecem serviços voltados para a 

promoção da cidadania, englobando a garantia dos direitos, em 

especial os da criança e do adolescente.
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COMUNICAÇÃO	– parceiros com ações voltadas para a reflexão 

sobre a comunicação e para promoção da interação entre os 

estudantes e as diferentes mídias: convencionais, digitais e 

alternativas. 

ESPAÇOS	CULTURAIS	– neste grupo de parceiros estão 

equipamentos culturais como museus, centros culturais, teatros, 

cinemas e demais espaços que recebam os estudantes para 

aulas-passeio e visitações.

ESPORTE – ações e parceiros com atuação voltada para a 

promoção e valorização da prática esportiva nas unidades 

escolares ou fora delas.

FORMAÇÃO – Grupo de parceiros que desenvolve palestras, 

cursos, oficinas e demais ações voltadas para troca de 

conhecimentos e saberes com estudantes, responsáveis, 

professores e parceiros, englobando temáticas diversificadas, 

desde acadêmicas até assuntos gerais.

Meio aMBieNte – parceiros que executam todo tipo de 

atividade que possua como finalidade a educação ambiental 

e temas correlatos como reciclagem, tratamento de água, uso 

de fontes renováveis de energia elétrica, plantio e contato com 

fauna e flora.

saÚde – todo tipo de parceria e atividade que possua como 

finalidade a promoção da saúde, seja por meio de campanhas, 

palestras ou ações de prevenção.

TRANSPORTE – parcerias que disponibilizam transporte gratuito 

para ações fora do espaço escolar.



Bairros  
educadores
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Bairro Educador 

Neste território, as atividades de música e letramento 

ganharam destaque. Diversos temas de interesse local 

foram desenvolvidos junto a estudantes, professores 

e responsáveis, sendo possível reforçar e valorizar a 

identidade local. O Projeto Bairro Educador chegou  

a Acari em setembro de 2011 em 2 unidades escolares 

e, em fevereiro de 2013, em 1 unidade escolar. Neste 

território, foram atendidas 3 unidades escolares com 

aproximadamente 1.880 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 121 Atividades Educativas e Culturais. 

Bairro educador 

Acari
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador acari 

centro de reFerÊnciA dA AssistÊnciA sociAl de AcAri

palestras sobre direitos da criança e do adolescente e serviços de assistência social 

clínicA dA FAmíliA mArcos vAlAdão

palestras diversas sobre saúde 

comlurb

apresentação musical do grupo chegando de Surpresa e palestra sobre os perigos do lixo 

empresA de cosmÉticos mArY KAY

promoção de ação Social e dia da beleza (oficinas) 

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água  

e outros projetos desenvolvidos pela cedae 

FundAção leão Xiii

palestras sobre prevenção ao uso de drogas 

livrAriA ecolÓgicA do brAsil

realização de feira literária e troca de livros e gibis por materiais recicláveis 

metrÔrio

Gratuidade para transporte e para espetáculos e espaços culturais; oficinas  

sobre meio ambiente (projeto estação alegria) na sede administrativa no  

centro

uNidadeS eScoLareS de acari coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep antônio candeia filho 

escola municipal Jornalista e escritor daniel piza 

escola municipal thomas Jefferson
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museu de Arte modernA (mAm)

aula-passeio às exposições do museu 

museu nAcionAl

aula-passeio às exposições do museu 

ponto cine

Gratuidade para o cineclube 

sAÚde cAriocA

apresentação de esquetes teatrais sobre saúde 

vilA olímpicA clArA nunes

oficinas educativas e cessão de espaço para atividades 
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Bairro Educador 

Neste território, as parcerias locais, inclusive com 

órgãos públicos, e as atividades externas ganharam 

destaque. Com o importante envolvimento dos 

docentes, diversas atividades como rodas de conversa 

e visitas a espaços culturais puderam acontecer 

com sucesso. O Projeto Bairro Educador chegou ao 

território de Anchieta em setembro de 2011. Neste 

território, foram atendidas 3 unidades escolares com 

aproximadamente 2.600 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 163 Atividades Educativas e Culturais.

Bairro educador 

Anchieta



 BairroS educadoreS 27

aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador aNcHieTa

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro culturAl dA justiçA FederAl

aula-passeio às exposições do centro cultural

comlurb

apresentação musical do Grupo chegando de Surpresa

empresA de cosmÉticos mArY KAY

promoção de ação Social e dia da beleza (oficinas) 

espAco culturAl escolA sesc

oficinas teatrais sobre temas diversos

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae 

FAetec – unidAde visconde de mAuÁ – cetep mArechAl hermes

visita guiada e informações sobre os cursos técnicos, os cursos abertos à comunidade e 

todos os serviços e cursos disponíveis

FundAção leão Xiii

realização de ação Social – serviços de retirada de documentos e saúde preventiva

guArdA municipAl

palestra sobre projeto de vida

uNidadeS eScoLareS de aNcHieTa coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal lúcio de mendonça  

escola municipal mario piragibe 

escola municipal Hildegardo de noronha 
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instituto noos

palestras sobre segurança da criança, bullying e violência

livrAriA ecolÓgicA do brAsil

realização de feira literária e troca de livros e gibis por materiais recicláveis 

lonA culturAl terrA – guAdAlupe

realização de oficinas e espetáculos lúdicos e cessão de espaço para atividades

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

museu de Arte modernA (mAm)

aula-passeio às exposições do museu 

museu histÓrico nAcionAl

aula-passeio às exposições do museu

museu light de energiA

aula-passeio nas instalações do museu da light

ponto cine

Gratuidade para o cineclube 

sesc de mAdureirA

oficinas na área de cultura e palestras sobre educação social

sociedAde beneFicente de AnchietA

palestras de orientação educacional

sesc são joão

apresentação espetáculo teatral e palestra “deletando o bullying”

unicirco mArcos FrotA

Gratuidade para espetáculos circenses
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Bairro Educador 

Neste território, atividades de Educomunicação 

voltadas para a identidade do bairro foram as que 

mais se destacaram, indo de simples ações como 

Grafite com desenhos dos estudantes até ações 

maiores como Os Pequenos Repórteres do Meu Pé 

de Laranja Lima. O Projeto Bairro Educador chegou 

a Bangu/Vila Aliança em fevereiro de 2011. Neste 

território, foram atendidas 5 unidades escolares com, 

aproximadamente, 2.500 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 115 Atividades Educativas e Culturais. 

Bairro educador 

Bangu
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uNidadeS eScoLareS de BaNGu coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep olof palme

ciep maestrina chiquinha Gonzaga

escola municipal ayrton Senna da Silva

escola municipal edson carneiro 

escola municipal austregésilo de athayde

aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador BaNGu

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis 

apresentações musicais e concertos interativos (Brasil de tuhu)

centro culturAl A histÓriA que eu conto 

realização de palestras e peças teatrais, além de oficinas na área de teatro,  

fotografia e grafite

centro comunitÁrio de deFesA dA cidAdAniA 

Serviços de atendimento social

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

cidAde dAs criAnçAs

oficinas lúdicas e cessão de espaço para atividades

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento  

da água e outros projetos desenvolvidos pela nova cedae 

lonA municipAl hermeto pAscoAl 

realização de atividades culturais, shows, peças de teatro, além da cessão do espaço

museu literÁrio de bAngu

visita orientada aos pontos culturais do “circuito espacial Bangu”
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posto de sAÚde eithel pinheiro limA

palestra sobre prevenção contra dengue

posto sAÚde dA FAmíliA novA AliAnçA

apresentação de espetáculo teatral sobre dengue e as formas de evitar a doença

shopping bAngu 

visita orientada aos pontos culturais do “circuito espacial Bangu”

unisuAm – curso gAstronomiA

palestra sobre alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos
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Neste território, o intercâmbio com o Colégio Cruzeiro 

nas atividades de Educação Ambiental e Contação 

de História foram destaque juntamente com o Grupo 

de Trabalho de Memória do Turano. O Projeto 

Bairro Educador chegou ao Bispo em março de 

2011. Foram atendidas 3 unidades escolares com, 

aproximadamente, 1.400 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 316 Atividades Educativas e Culturais. 

Bairro educador 

Bispo
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador BiSPo

A. guimArães produçÕes 

apresentação de espetáculos teatrais com a temática meio ambiente

centro comunitÁrio mAnuel vitorino (espAço culturAl FAZendo Arte)

oficinas de teatro, capoeira, dança e artes plásticas

centro culturAl dA cAiXA econÔmicA FederAl

aula-passeio às exposições e apresentações teatrais gratuitas

ciA híbridA de dAnçA

apresentação de espetáculo teatral e dança

colÉgio cruZeiro

contação de histórias e apresentação de espetáculo teatral sobre educação ambiental

ecobÉ projetos pedAgÓgicos

empresa com foco no ensino de ciências naturais e educação ambiental; aula-passeio, 

permitindo contato com fauna e flora, além do plantio de mudas para hortas escolares

geFep (grupo de FormAção de educAdores populAres)

oficinas culturais, assistência jurídica e reforço escolar

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

uNidadeS eScoLareS do BiSPo coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal frei cassiano 

escola municipal mário da veiga cabral

escola municipal francisco cabrita
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memoriAl getÚlio vArgAs

visita às exposições permanentes sobre Getúlio vargas

museu histÓrico nAcionAl 

aula-passeio às exposições do museu

territÓrios dA pAZ – secretAriA do estAdo de AssistÊnciA sociAl de 

direitos humAnos

mapeamento local, articulação comunitária e interlocução com políticas públicas

upp sociAl – turAno

realização de oficinas diversas e apoio logístico para ações educativas no espaço externo 

das escolas
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Bairro educador 

Borel

Neste território, com a temática meio ambiente, 

surgiu a primeira Trilha Educativa do Bairro Educador 

– Sociedade e Ciências Sociais e Naturais – devido 

ao cenário oportuno de atores sociais juntamente com 

a Rede Social Borel. O Projeto Bairro Educador chegou 

ao território do Borel em agosto de 2010. Neste 

território, foram atendidas 3 unidades escolares com, 

aproximadamente, 1.000 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 276 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador BoreL

centro de educAção AmbientAl do pArque nAcionAl dA tijucA (ceAmp)

aula-passeio na floresta da tijuca

ciA híbridA de dAnçA 

apresentação de espetáculo teatral e de dança

ecobÉ projetos pedAgÓgicos

empresa com foco no ensino de ciências naturais e educação ambiental; promoção de 

aula-passeio, permitindo contato com fauna e flora, além do plantio de mudas para hortas 

escolares

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae 

instituto embelleZe

ação social com oferta de serviços de salão de beleza para os responsáveis

jArdim botÂnico

aula-passeio e formação para professores 

mercAdo rede economiA

disponibilização de suas dependências para visitação dos alunos em atividade ligadas à 

matemática

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

uNidadeS eScoLareS do BoreL coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal Borel

escola municipal Jornalista Brito Broca

ciep doutor antoine magarinos torres filho
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museu de Arte do rio

aula-passeio às exposições do museu 

museu do índio

aula-passeio às exposições do museu 

museu histÓrico nAcionAl

aula-passeio às exposições do museu

obrA sociAl sAntA cAbrini 

oficinas e espaço para atividades ligadas a ciências e meio ambiente na floresta da tijuca
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Bairro educador 

Caju

Neste território, o destaque foi a utilização da Pedagogia 

Cemiterial como recurso de ensino aprendizagem e 

a participação do Bairro Educador na Rede do Caju, 

que congrega moradores, sociedade civil, órgãos 

governamentais e empresas na promoção de um melhor 

IDH por meio de política intersetorial. O Projeto Bairro 

Educador chegou ao território do Caju em setembro 

de 2011. Neste território, foram atendidas 5 unidades 

escolares com, aproximadamente, 3.600 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 247 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador caJu

cAiXA culturAl – projeto gente ArteirA

oferta de visita guiada, gratuidade para espetáculo teatral e disponibilidade de transporte e 

alimentação

cemitÉrio são FrAncisco XAvier

atividades educativas de ressignificação do espaço cemiterial

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

clínicA municipAl de sAÚde FernAndo brAgA lopes

realização de palestras sobre combate à dengue

engenhAriA gAlvão

realização de palestra sobre formação profissional

escolA sesc de teAtro

apresentação de espetáculo musical, com disponibilização de transporte

gol de letrA 

oficinas culturais para estudantes e infraestrutura para realização de atividades

instituto noos

palestras sobre violência e bullying

uNidadeS eScoLareS do caJu coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep Henfil

escola municipal professora laura Sylvia mendes pereira

escola municipal professor Walter carlos de magalhães fraenkel

escola municipal marechal espiridião rosas

escola municipal marechal mascarenhas de moraes 
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junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático –  

programa “as vantagens de permanecer na escola”

pArque de mAteriAl eletrÔnicA dA AeronÁuticA (pAme)

disponibilização de ônibus para atividades fora da escola

petrobrAs 

realização de palestra sobre estágio e empregabilidade e oferta de sessões de cinema

sesc sAntA luZiA 

aplicação de flúor em estudantes e apresentação de espetáculo teatral sobre  

higiene bucal

unicirco mArcos FrotA

Gratuidade para espetáculo circense

vilA olímpicA do cAju

oficinas educativas e cessão de espaço para atividades 
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Bairro educador 

Campo Grande

Neste território, destacamos o desenvolvimento das 

Trilhas Educativas em parceria com o Programa de 

Saúde nas Escolas e a Rede Social do bairro. O Projeto 

Bairro Educador chegou a Campo Grande em janeiro 

de 2011. Neste território, foram atendidas 5 unidades 

escolares com, aproximadamente, 3.300 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 347 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador caMPo GraNde 

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis

apresentações musicais e concertos interativos 

bonFilm AudiovisuAl ltdA

exposição a terra vista do céu (exposições de artes/fotografias)

crAs Aluno mArcelo cArdoso tomÉ

palestra sobre direito da criança e do adolescente

conselho tutelAr 09 – cAmpo grAnde

palestra sobre direitos da criança e deveres dos responsáveis enquanto tutores

FAetec – unidAde visconde de mAuÁ – mArechAl hermes

visita guiada e informações sobre os cursos técnicos, os cursos abertos à comunidade e 

todos os serviços e cursos disponíveis

hospitAl nise dA silveirA – hotel dA loucurA

realização de aula-passeio ao Hotel da loucura e ao museu do inconsciente

inclusão no trAbAlho e nA educAção brAsileirA (inteb)

capacitação de professores; curso de informática e cursos profissionalizantes de 

informática e manicure para responsáveis

instituto embelleZe

dia da beleza – cortes de cabelo, maquiagem, manicure etc.

uNidadeS eScoLareS de caMPo GraNde coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

escola municipal cora coralina

escola municipal professor fabio cesar pacífico

escola municipal constantino magalhães

escola municipal casimiro de abreu

escola municipal tenente Góes monteiro
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instituto noos

oficinas sobre liderança com estudantes do Grêmio estudantil e representantes de turma, 

além de palestra sobre bullying

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

museu light de energiA

aula-passeio nas instalações do museu da light

ong deFensores do plAnetA 

visita guiada à Serra do mendanha e construção de horta orgânica

posto de sAÚde dr. pedro nAvA

palestra sobre dSt, tabagismo e gravidez na adolescência

repÚblicA dA Arte 

oficinas de arte e gratuidade para cursos de arte

sesc sAntA luZiA

aplicação de flúor e orientação de higiene bucal

sAlão e curso di trevi 

palestra sobre saúde da mulher e beleza

unisuAm cAmpo grAnde 

palestras sobre interação família-escola; conselho escola comunidade; violência etc.
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Neste território, destaca-se o protagonismo juvenil 

dos estudantes por meio das inúmeras atividades 

desenvolvidas com os Grêmios Estudantis das 

unidades escolares. O Projeto Bairro Educador 

chegou ao Cantagalo em agosto de 2010. Neste 

território, foram atendidas 3 unidades escolares com, 

aproximadamente, 1.090 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 136 Atividades Educativas e Culturais. 

Bairro educador 

Cantagalo
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador caNTaGaLo

A. guimArães produçÕes

apresentação de espetáculos teatrais com temática de preservação do meio ambiente

AcAdemiA nobre Arte cAntAgAlo 

oficina sobre direito ao esporte

bAteriA mirim do cAntAgAlo 

oficinas de percussão e apoio em atividades das escolas durante o carnaval

bonFilm AudiovisuAl ltdA

exposição de artes/fotografias

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

comlurb

apresentação teatral com a temática da reciclagem e cuidado com o lixo

espAço criAnçA esperAnçA 

oficinas e ações culturais

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento  

da água e outros projetos desenvolvidos pela cedae 

grupo culturAl AFroreggAe – nÚcleo cAntAgAlo 

apresentações culturais e cessão do espaço para atividades e intercâmbio de alunos  

de outros bairros

uNidadeS eScoLareS do caNTaGaLo coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep presidente João Goulart 

escola municipal marília de dirceu

escola municipal presidente José linhares
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junior Achievement 

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático  

– programa “as vantagens de permanecer na escola”

metrÔrio 

Gratuidade para transporte e para espetáculos e espaços culturais 

museu de FAvelA do cAntAgAlo 

aula-passeio às exposições do museu

unicirco mArcos FrotA 

Gratuidade para espetáculos circenses

upp cAntAgAlo

realização de oficinas diversas e apoio logístico para ações educativas no espaço  

externo das escolas
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Bairro Educador Bairro educador 

Catumbi

Neste território, o traço mais marcante foi a 

realização de ações conjuntas com o Programa 

Interdisciplinar de Apoio às Escolas do Rio de Janeiro. 

O Projeto Bairro Educador chegou ao Catumbi em 

setembro de 2011. Neste território, foram atendidas 

2 unidades escolares com, aproximadamente, 1.318 

estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 75 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador caTuMBi

A. guimArães produçÕes 

apresentação espetáculos teatrais com temática preservação do meio ambiente

bonFilm AudiovisuAl ltdA

exposição de artes/fotografias

espro

palestra sobre mercado de trabalho na feira de profissões

FAetec – cetep cAtumbi

palestra sobre profissões, visita guiada e informações sobre os cursos técnicos,  

os cursos abertos à comunidade e todos os outros serviços e cursos disponíveis

FundAção cocA-colA

palestra e oficina sobre mercado de trabalho na feira de profissões

FundAção mudes

palestra sobre mercado de trabalho na feira de profissões

instituto moleque mAteiro

plantio de mudas e trilhas ambientais

instituto noos

roda de conversa sobre bullying e violência

instituto sYnthesis 

palestras sobre carreiras na feira de profissões 

uNidadeS eScoLareS do caTuMBi coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal estados unidos

escola municipal do catumbi 
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instituto brAsileiro prÓ educAção, trAbAlho e desenvolvimento (isbet)

palestra sobre programas de estágio, jovem aprendiz e trainee, além de  

capacitações para o mercado de trabalho

junior Achievement 

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático  

– programa “as vantagens de permanecer na escola”

ponto de culturA de repente nA prAçA 

apresentações culturais

sesc sAntA luZiA 

apresentação de espetáculos teatrais

sesc tijucA

apresentação de espetáculos teatrais

unicAriocA 

palestra, treinamentos e capacitações na feira de profissões

unicirco mArcos FrotA 

Gratuidade para espetáculos circenses
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Bairro Educador Bairro educador 

Cavalcanti

Neste território, a ampliação de perspectiva de futuro 

para os estudantes e a permanência interessada destes 

estudantes na unidade escolar foram as temáticas 

abordadas nas atividades desenvolvidas. O Projeto 

Bairro Educador chegou a Cavalcanti em novembro 

de 2011. Neste território, foram atendidas 6 unidades 

escolares, com, aproximadamente, 2.700 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 104 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador caVaLcaNTi

bonFilm AudiovisuAl ltdA

aula-passeio às exposições ao ar livre 

conselho tutelAr

palestra para responsáveis e formação de cidadania aos adolescentes

FiocruZ 

aula-passeio, exposição e palestras sobre saúde 

guArdA municipAl 

peça teatral “convivência Sem violência”

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático  

– programa “as vantagens de permanecer na escola”

museu nAcionAl dA uFrj

aula-passeio e visita às exposições

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

nAturA 

promoção de ação Social e dia da beleza (oficinas) 

uNidadeS eScoLareS de caVaLcaNTi coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal rostham pedro de farias 

escola municipal adelmar tavares 

escola municipal espírito Santo 

escola municipal frei leopoldo

escola municipal Jaime costa 

escola municipal prefeito filadelfo azevedo 
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pAm cAvAlcAnti

palestras diversas sobre saúde

pArque nAturAl municipAl mArApendi 

aula-passeio e palestra sobre meio ambiente

rio Zoo

aula-passeio

viAção AcAri 

orientações sobre cuidados no trânsito e visita guiada à garagem da empresa
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Bairro Educador Bairro educador 

Cidade Alta

Neste território, a perspectiva de futuro para 

os estudantes e o protagonismo juvenil foram 

temas bastante desenvolvidos. As atividades 

desenvolvidas com os Grêmios Estudantis também 

tiveram destaque. O Projeto Bairro Educador 

chegou à Cidade Alta em novembro de 2011. Neste 

território, foram atendidas 4 unidades escolares com, 

aproximadamente, 1.900 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 76 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador cidade aLTa

 AssembleiA legislAtivA do rio de jAneiro (Alerj)

aula-passeio

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio nas instalações do centro cultural

instituto noos

palestras sobre bullying 

museu de AstronomiA e ciÊnciAs AFins (mAst) 

aula-passeio relacionada ao universo, astronomia e astrofísica no observatório nacional 

(coordenação de astronomia e astrofísica)

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu 

museu light de energiA 

aula-passeio nas instalações do museu

uNidadeS eScoLareS da cidade aLTa coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal montese 

escola municipal ministro lafayette de andrada 

escola municipal armando fajardo 

escola municipal raul pederneiras 
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Neste território, a Rede de Parceiros Locais, fomentada 

pelo processo de implementação da UPP, destaca-se  

no desenvolvimento das atividades próximo às 

Comunidades Escolares. O Projeto Bairro Educador 

chegou à Cidade de Deus em julho de 2010. Neste 

território, foram atendidas 6 unidades escolares com, 

aproximadamente, 4.300 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 217 Atividades Educativas e Culturais. 

Bairro educador 

Cidade de Deus
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador cidade de deuS

AgÊnciA do bAnco do brAsil dA cidAde de deus

empréstimo das exposições itinerantes sobre marinheiro João cândido  

e marechal rondon (fundação Banco do Brasil)

AssociAção semente dA vidA (Asvi)

palestras para capacitar estudantes dos Grêmios e oficinas diversas para os responsáveis

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis 

apresentações musicais e concertos interativos (Brasil de tuhu)

bonFilm AudiovisuAl ltdA

exposição de artes/fotografias

cAsA de culturA dA cidAde de deus

capacitações para professores, realização de exposições e seminários

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro de desenvolvimento de inFormÁticA (cdi)

oficinas na área de informática

espAço culturAl escolA sesc

oficinas teatrais sobre temas diversos

uNidadeS eScoLareS da cidade de deuS coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

ciep luiz carlos prestes

escola municipal alberto rangel

escola municipal Helena lopes abranches 

escola municipal José clemente pereira

escola municipal professoranda leila Barcellos de carvalho

escola municipal pedro aleixo 
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grAnde rio AmbientAl 

palestra sobre meio ambiente

hortA do Anil 

aula-passeio e plantio de mudas

instituto noos 

palestras sobre bullying e violência

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático  

– programa “as vantagens de permanecer na escola”

livrAriA ecolÓgicA do brAsil

realização de feira literária e troca de livros e gibis por materiais recicláveis 

museu dA vidA – FiocruZ

aula-passeio nas instalações do museu

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

sesi coZinhA brAsil 

oficina sobre alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos

unicirco mArcos FrotA

Gratuidade para espetáculo circense

unisuAm

realização de palestra sobre a saúde da mulher
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Bairro educador 

Coelho Neto

Neste território, as parcerias locais e o envolvimento 

dos docentes foram fundamentais para o sucesso 

das ações junto a estudantes e responsáveis. O 

fortalecimento da rede de parceiros foi a maior 

contribuição, aproximando a unidade escolar dos 

potenciais da comunidade. O Projeto Bairro Educador 

chegou a Coelho Neto em agosto de 2011. Neste 

território, foram atendidas 4 unidades escolares com, 

aproximadamente, 2.800 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 126 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador coeLHo NeTo

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis 

apresentações musicais e concertos interativos (Brasil de tuhu)

comlurb

realização de palestra sobre educação ambiental

espAço culturAl escolA sesc 

oferta de espetáculos teatrais

inFrAero 

realização de aula-passeio na dependências do aeroporto internacional tom Jobim

instituto noos

palestras sobre segurança da criança, bullying e violência

jArdim escolA cordeirinhos de jesus

realização de apresentação de esquete teatral

museu dA políciA militAr

realização de aula-passeio nas dependências do museu

sesc de mAdureirA

realização de atividades culturais e apresentações teatrais

uNidadeS eScoLareS de coeLHo NeTo coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

ciep zumbi dos palmares

escola municipal General osório

escola municipal monte castelo

escola municipal virgílio francisco monteiro



 60

Bairro Educador Bairro educador 

Complexo  
do Alemão

Neste território, aproveitando a característica de uma forte 

articulação entre as diretoras, foram propostas e executadas 

ações coletivas entre as unidades escolares, ligadas a moda, 

ciências, artes e gastronomia, gerando culminâncias, das 

quais se destacam as 4 edições do “Degusta, Alemão!”. O 

Projeto Bairro Educador chegou ao Complexo do Alemão em 

julho de 2010. Neste território, foram atendidas 6 unidades 

escolares com, aproximadamente, 6.500 estudantes. Além 

destas, também foram beneficiadas pelo projeto 2 Creches 

Municipais e 4 Espaços de Desenvolvimento Infantil, que 

participaram das ações coletivas.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 425 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador coMPLexo do aLeMÃo

boccAnerA produçÕes ArtísticAs

apresentação de espetáculos teatrais 

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro sAlesiAno do menor (cesAm-rj)

palestra sobre empregabilidade, cidadania, Jovem aprendiz e mercado de trabalho

cine cAriocA dA novA brAsíliA

Gratuidade no cinema da nova Brasília

cooperAtivA “eu quero liberdAde”

palestras e oficinas sobre educação ambiental

espAco culturAl escolA sesc

oficinas teatrais sobre temas diversos

FiocruZ

palestra sobre saúde e cuidados com o meio ambiente para estudantes, professores e 

responsáveis 

Frente humAnA de intervençÕes orgAniZAdAs (Fhio) 

Guia Gastronômico das favelas do rio e apoio ao degusta, alemão!

uNidadeS eScoLareS do coMPLexo do aLeMÃo coM aTuaÇÃo do 
Bairro educador

escola municipal José aparecido do prado Sarti

escola municipal professora vera Saback Sampaio 

escola municipal professor affonso varzea 

escola municipal professor mourão filho 

escola municipal rubens Berardo 

escola municipal nereu Sampaio
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gAlpão dAs Artes urbAnAs

oficina de confecção de brinquedos com material reciclável

junior Achievement

formação de equipes de voluntários e fornecimento de material didático – programa  

“as vantagens de permanecer na escola”

livrAriA ecolÓgicA do brAsil

realização de feira literária e troca de livros e gibis por materiais recicláveis 

metrÔrio

Gratuidade de transporte e ingressos para espetáculos culturais

museu de AstronomiA e ciÊnciAs AFins (mAst) 

aula-passeio relacionada ao universo, astronomia e astrofísica no observatório nacional 

(coordenação de astronomia e astrofísica)

secretAriA municipAl de meio Ambiente – centro de educAção AmbientAl 

apresentação de espetáculo teatral nas escolas e visita guiada pela Serra da misericórdia

sesc rAmos – setor Arte, educAção e culturA e setor bibliotecA

oficinas na área de cultura nas escolas e no próprio SeSc

sesc rAmos – setor educAção em sAÚde e setor odontologiA

ações nas áreas de saúde e odontologia

sesc rAmos – setor responsAbilidAde sociAl e setor turismo

oficinas e aulas-passeio por diversos pontos turísticos da cidade

sesc rAmos – setor terceirA idAde

oficinas diversas para a terceira idade

sesi coZinhA brAsil

oficina sobre alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos

teleFÉrico do Alemão – superviA 

aula-passeio e possibilidade de uso gratuito do teleférico

unicirco mArcos FrotA 

Gratuidade para espetáculo circense
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Bairro Educador Bairro educador 

Costa Barros

Neste território, a apropriação do bairro e da cidade 

pôde ser experimentada de diferentes formas. Com as 

visitas a instituições e espaços culturais, e também 

com as pesquisas sobre a história do bairro, os 

estudantes aprofundaram seus conhecimentos sobre 

seu bairro e a cidade. O Projeto Bairro Educador 

chegou a Costa Barros em setembro de 2011. Neste 

território, foram atendidas 4 unidades escolares com, 

aproximadamente, 2.400 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 192 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador coSTa BarroS

A. guimArães produçÕes

apresentação de espetáculos teatrais com temática preservação do meio ambiente

AssembleiA legislAtivA do rio de jAneiro (Alerj)

aula-passeio  

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis

apresentações musicais e concertos interativos (Brasil de tuhu)

cÂmArA municipAl do rio de jAneiro

aula-passeio

centro culturAl dA cAiXA econÔmicA FederAl

aula-passeio às exposições e apresentações teatrais gratuitas

centro culturAl dA justiçA FederAl 

aula-passeio e visita às exposições

cidAde do sAmbA

aula-passeio e exposições das alegorias e fantasias das escolas de samba

espAco culturAl escolA sesc

oficinas teatrais sobre temas diversos

espAço culturAl dA mArinhA

aula-passeio e exposições

uNidadeS eScoLareS de coSTa BarroS coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

ciep anton makarenko 

ciep rubens Gomes

escola municipal professor escragnolle dória 

Ginásio experimental carioca fernando rodrigues da Silveira 
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jArdim botÂnico – nÚcleo educAção AmbientAl

aula-passeio e capacitação para professores

livrAriA ecolÓgicA do brAsil

realização de feira literária e troca de livros e gibis por materiais recicláveis 

lonA culturAl terrA – guAdAlupe

realização de oficinas e espetáculos lúdicos e cessão de espaço para atividades

metrÔrio

Gratuidade de transporte e ingressos para espetáculos culturais

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

museu de Arte modernA (mAm)

aula-passeio às exposições do museu 

museu nAvAl 

aula-passeio às exposições do museu 

sAÚde cAriocA

apresentação de esquetes teatrais sobre saúde 

vilA olímpicA clArA nunes 

atividade esportiva, espaço para exposições, espaço para torneios esportivos
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Bairro Educador Bairro educador 

Engenho  
da Rainha

Neste território, o Projeto Bairro Educador 

desenvolveu diversas ações educativas relacionadas 

especialmente à valorização do estudo e do 

levantamento de expectativas de formação 

profissional junto a estudantes do 8o e 9o ano, como as 

Feiras de Profissões. O Projeto Bairro Educador chegou 

ao Engenho da Rainha em agosto de 2010. Neste 

território, foram atendidas 6 unidades escolares com, 

aproximadamente, 3.000 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 117 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador eNGeNHo da raiNHa

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela cedae 

FiocruZ

aula-passeio as atividades culturais

guArdA municipAl

palestra sobre projeto de vida

hospitAl getÚlio vArgAs

palestras diversas sobre saúde

junior Achievement

formação de equipes de voluntários e fornecimento de material didático  

– programa “as vantagens de permanecer na escola”

metrÔrio 

Gratuidade para transporte e para espetáculos e espaços culturais 

uNidadeS eScoLareS de eNGeNHo da raiNHa coM aTuaÇÃo do 
Bairro educador

ciep patrice lumumba

escola municipal Hermenegildo de Barros

escola municipal eurico Salles

escola municipal liberato Bittencourt

escola municipal marechal estêvão leitão de carvalho

escola municipal José marti
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museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

museu nAcionAl 

aula-passeio às exposições do museu

ong As chArmosAs 

palestras e atividades culturais

posto de sAÚde AriAdne lopes meneZes

palestras diversas sobre saúde

secretAriA municipAl de meio Ambiente 

palestras e oficinas com a temática meio ambiente 

senAi 

palestras sobre cursos profissionalizantes

sesc mAdureirA

aula-passeio às atividades culturais

sesi 

aula-passeio

tv FuturA

aula-passeio
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Bairro educador 

Guaratiba/  
Pedra de Guaratiba

Neste território, a participação das famílias e dos 

estudantes destaca-se, pois foi permeada pelo 

envolvimento qualificado e pela dedicação à realização 

das ações e atividades. O Projeto Bairro Educador 

chegou a Guaratiba/Pedra de Guaratiba em abril de 

2011. Neste território, foram atendidas 4 unidades 

escolares com, aproximadamente, 4.300 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 140 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador GuaraTiBa/  
Pedra de GuaraTiBa

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis 

apresentações musicais e concertos interativos (Brasil de tuhu)

centro nAcionAl do Folclore e culturA populAr (cnFcp)/diFusão culturAl

empréstimo de materiais pedagógicos sobre cultura popular – projeto “de mala e cuia”

centro sociAl estrelA do AmAnhã

cessão de espaço e cursos para a comunidade

cidAde dAs criAnçAs

oficinas lúdicas e cessão de espaço para atividades 

clínicA dA FAmíliA AlKindAr soAres Filho

realização de atividades esportivas com os responsáveis por meio da academia carioca

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae 

inclusão no trAbAlho e nA educAção brAsileirA (inteb)

oferta de cursos profissionalizantes de telemarketing e auxiliar administrativo

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola” e “nosso planeta, nossa casa”

uNidadeS eScoLareS de GuaraTiBa/Pedra de GuaraTiBa coM 
aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep dr. Hildebrando de araújo Góes

ciep posseiro mário vaz

escola municipal padre carlos Henrique de Souza

escola municipal tatiana chagas memória
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museu light de energiA

aula-passeio nas instalações do museu

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro 

aula-passeio nas instalações do museu

museu cAsA do pontAl

aula-passeio teatralizada nas dependências do museu

museu de Arte do rio (mAr)

aula-passeio nas instalações do museu

mulheres de pedrA

realização de oficinas de artesanato

nAturA cosmÉticos

realização de oficina de maquiagem e autoestima para responsáveis

pApo de responsA

palestras para adolescentes abordando o tema violência e drogas

rÁdio mec (progrAmA ZoAsom)

participação dos estudantes em programa sobre juventude

sAcolão dA economiA 

disponibilização de suas dependências para visitação dos alunos em atividade  

educativa; doação de frutas para atividades com responsáveis

sesi coZinhA brAsil 

oficina sobre alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos

senAi sAntA cruZ

realização da palestra “mundo do trabalho” e apresentação dos cursos e oportunidades 

oferecidos no espaço

tetrA pAK  

atividades educativas sobre reciclagem, com material didático sobre meio ambiente
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Bairro Educador Bairro educador 

Inhoaíba

Neste território, temáticas associadas ao respeito às 

diferenças, ao convívio em sociedade, à ressignificação 

dos conteúdos ensinados e à apropriação do bairro 

foram a base do trabalho desenvolvido. O Projeto 

Bairro Educador chegou a Inhoaíba em fevereiro de 

2011. Neste território, foram atendidas 4 unidades 

escolares com, aproximadamente, 4.500 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 189 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador iNHoaíBa

cidAde dAs criAnçAs

oficinas lúdicas e cessão de espaço para atividades 

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

conselho tutelAr – cAmpo grAnde

palestra para responsáveis

FAculdAde beZerrA de ArAÚjo (nutrição)

realização de palestra sobre alimentação saudavél

empresA de cosmÉticos mArY KAY 

promoção de ação Social e dia da beleza (oficina de beleza e estética)

inclusão no trAbAlho e nA educAção brAsileirA (inteb)

oferta de cursos de informática

instituto embelleZe

oferta de atividade de beleza – corte de cabelo, maquiagem, manicure para responsáveis

instituto noos

palestras sobre respeito e bullying

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático –  

programa “as vantagens de permanecer na escola” e “nosso planeta, nossa casa”

uNidadeS eScoLareS de iNHoaíBa coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep armindo marcilio doutel de andrade 

ciep engenheiro Wagner Gaspar emery

escola municipal atenas

escola municipal Gastão penalva
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museu light de energiA

aula-passeio nas instalações do museu

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

nAturA cosmÉticos

realização de oficina de maquiagem e autoestima para responsáveis

tetrA pAK  

atividades educativas sobre reciclagem, com material didático sobre meio ambiente
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Bairro Educador Bairro educador 

Irajá

Neste território, o Projeto Bairro Educador 

desenvolveu diversas ações educativas relacionadas 

especialmente à apropriação do território local e 

da cidade, como atividades culturais em teatros, 

circos e centros culturais. O Projeto Bairro Educador 

chegou a Irajá em fevereiro de 2011. Neste território, 

foram atendidas 6 unidades escolares com, 

aproximadamente, 3.600 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 359 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador iraJá

bibliotecA nAcionAl

aula-passeio

centro culturAl do bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro de educAção tecnolÓgicA e proFissionAliZAnte – cetep de irAjÁ

palestras sobre cursos profissionalizantes

ciA de teAtro portAs AbertAs

espetáculo teatral sobre meio ambiente

grAnde rio reciclAgem AmbientAl

oficina sobre reciclagem do óleo

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

jArdim botÂnico

aula-passeio e capacitação para professores

museu de Arte contemporÂneA de niterÓi (mAc)

aula-passeio

uNidadeS eScoLareS de iraJá coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep dom oscar romero 

ciep doutor adão pereira nunes 

escola municipal conde pereira carneiro 

escola municipal cornélio pena 

escola municipal olímpia do couto 

escola municipal Sebastião de lacerda
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memoriAl getÚlio vArgAs

aula-passeio

museu light de energiA

aula-passeio nas instalações do museu

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro 

aula-passeio nas instalações do museu

museu dA vidA – FiocruZ

aula-passeio nas instalações do museu

museu nAcionAl

aula-passeio às exposições do museu 

museu do Folclore

aula-passeio e empréstimo de material didático – literatura de cordel e xilogravura

museu do índio 

aula-passeio às exposições do museu 

metrÔrio

Gratuidade de transporte e ingressos para espetáculos culturais

nAve do conhecimento de irAjÁ

aula-passeio

ong As chArmosAs 

oficina de artesanato

ong ressurgir

atividades lúdicas sobre meio ambiente 

projeto cine chegA mAis

oficinas sobre cinema

puc-rio 

Semana de empreendedorismo
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secretAriA municipAl de meio Ambiente

espetáculo teatral educativo sobre meio ambiente

sesc mAdureirA

palestra sobre meio ambiente e oficina de plantio de mudas

theAtro municipAl

concerto da Juventude

unicirco mArcos FrotA

Gratuidade para espetáculo circense
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Bairro Educador Bairro educador 

Jabour

Neste território, a Rede Solidária fortaleceu as 

atividades educativas que envolviam as unidades 

escolares do bairro. Além disso, a formação de 

um Coletivo Solidário com os estudantes ditos 

desafiadores da unidade escolar pôde fazer frente 

a situações de evasão. O Projeto Bairro Educador 

chegou ao Jabour em setembro de 2011. Neste 

território, foram atendidas 4 unidades escolares com, 

aproximadamente, 2.100 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 140 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador JaBour

cAp 5.1

palestra sobre promoção de saúde: dSt/aidS

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

instituto noos

palestras sobre respeito e bullying

unisuAm 

palestra sobre promoção de saúde: “alimentação Saudável e drogas”

rAdio mec

aula-passeio e participação no programa com o tema juventude 

uNidadeS eScoLareS do JaBour coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal abrahão Jabour 

escola municipal Jorge Jabour

escola municipal rainha fabiola

escola municipal Santa francisca Xavier cabrini 
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Bairro educador 

Jacaré/ 
Jacarezinho

Neste território, as unidades escolares são oásis aos 

seus estudantes. Destacamos o desenvolvimento 

de Núcleos de Famílias e a realização de diversas 

atividades com parceiros, em especial a Biblioteca 

Parque de Manguinhos. O Projeto Bairro Educador 

chegou ao Jacaré e ao Jacarezinho em março de 

2012 e novembro de 2011, respectivamente. Neste 

território, foram atendidas 2 unidades escolares com, 

aproximadamente, 1.200 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 104 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador Jacaré/JacareziNHo

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis 

apresentações musicais e concertos interativos (Brasil de tuhu)

bibliotecA pArque mAnguinhos

cessão de espaço e realização de oficinas diversas

cAsA dA mulher de mAnguinhos

reunião do núcleo de famílias e atendimento às mulheres da comunidade

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

depArtAmento de eXtensão dA uerj 

aula-passeio

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae

guArdA municipAl 

palestra sobre projeto de vida

imperAtor centro culturAl joão nogueirA 

oferta de gratuidade para eventos culturais diversos que acontecem no espaço

jArdim botÂnico – nÚcleo educAção AmbientAl – museu do meio 

Ambiente 

aula-passeio e capacitação de professores 

uNidadeS eScoLareS de Jacaré/JacareziNHo coM aTuaÇÃo do 
Bairro educador

ciep chanceler Willy Brandt

ciep vinicius de moraes
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metrÔrio

palestra sobre álcool e drogas para estudantes e familiares

museu de AstronomiA e ciÊnciAs AFins (mAst)

aula-passeio e capacitação de professores

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

sesc engenho de dentro

oficinas diversas

upp sociAl 

Suporte junto aos órgãos públicos 
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Bairro Educador Bairro educador 

Lins

Neste território, a parceria com o SESC Engenho de 

Dentro alavancou um conjunto variado de atividades 

educativas. O Projeto Bairro Educador chegou 

ao Lins de Vasconcelos em julho de 2011. Neste 

território, foram atendidas 4 unidades escolares com, 

aproximadamente, 2.200 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 243 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador LiNS

conselho tutelAr

palestra sobre o papel do conselho tutelar

compAnhiA híbridA de dAnçA 

apresentação de espetáculos teatral e de dança

hortAs cAriocAs

oficina para preparação de horta suspensa

metrÔrio

Gratuidade para transporte e para espetáculos e espaços culturais 

museu nAvAl

aula-passeio às exposições do museu

museu histÓrico nAcionAl 

aula-passeio às exposições do museu

museu light de energiA

aula-passeio nas instalações do museu 

sesc engenho de dentro

apresentação de espetáculo teatral, oficinas na área de cultura e meio ambiente e palestras 

sobre educação social 

uNidadeS eScoLareS do LiNS coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal dr. mário augusto teixeira de freitas

escola municipal lins de vasconcelos

escola municipal ministro Gama filho

escola municipal professor augusto paulino filho
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Bairro Educador Bairro educador 

Madureira

Neste território, as parcerias externas sempre foram muito 

valorizadas pelas direções, coordenações pedagógicas e 

professores. As atividades realizadas de forma integrada 

com o apoio de parceiros tiveram excelente resultados. O 

Projeto Bairro Educador chegou a Madureira em agosto 

de 2011. Neste território, foram atendidas 5 unidades 

escolares com, aproximadamente, 2.450 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 225 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador Madureira

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro municipAl de sAÚde mÁrio olinto 

atividade educativa sobre higiene pessoal

grAnde rio reciclAgem AmbientAl

oficina de reciclagem e ações educativas de coleta de óleo reciclável

instituto bioneXo

atividade educativa sobre sustentabilidade

instituto embelleZe

dia da beleza – oficina de maquiagem

instituto noos

roda de conversa sobre bullying

jongo dA serrinhA

contação de história e apresentação de dança

junior Achievement 

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola” 

uNidadeS eScoLareS de Madureira coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

ciep metalúrgico Benedicto cerqueira 

escola municipal figueiredo pimentel

escola municipal mendes viana

escola municipal paula fonseca

escola municipal república dominicana



 88 rio,  cidade que educa

metrÔrio 

Gratuidade para transporte e para espaços culturais 

metrÔrio

oficinas sobre meio ambiente (projeto “estação alegria”) na sede administrativa no centro 

metrÔrio 

palestra sobre tabagismo e álcool

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

museu de AstronomiA e ciÊnciAs AFins (mAst)

aula-passeio nas instalações do museu de astronomia

museu light de energiA 

aula-passeio nas instalações do museu da light

sAÚde cAriocA – cAp 3.3

apresentação de esquetes teatrais sobre saúde 

sesc mAdureirA 

projeto “fala, autor”; roda de conversa com escritores e cartunistas

sesc sAntA luZiA

Higiene bucal – aplicação de flúor

viAção AcAri

orientações sobre cuidados no trânsito e visita guiada à garagem da empresa
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Bairro Educador Bairro educador 

Mangueira

Neste território, diversas Trilhas Educativas foram 

desenvolvidas voltados para o incentivo à leitura e 

meio ambiente. O Projeto Bairro Educador chegou à 

Mangueira em setembro de 2011. Foram atendidas 

3 unidades escolares com, aproximadamente, 660 

estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 219 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador MaNGueira

bibliotecA pÚblicA dA mAngueirA 

contação de história

boccAnerA produçÕes 

apresentação de espetáculos teatrais

cAsA dA leiturA – bibliotecA nAcionAl 

contação de história

centro nAcionAl do Folclore e culturA populAr (cnFcp)/ diFusão culturAl 

empréstimo de materiais pedagógicos sobre cultura popular – projeto “de mala e cuia”

clínicA dA FAmíliA donA ZicA 

palestra sobre combate à dengue e roda de conversa com estudantes e familiares sobre 

temas relacionados à saúde

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae

FundAção lAço rosA 

palestra sobre a prevenção e combate ao câncer de mama e oferta de banco de perucas

instituto noos 

palestras sobre violência e bullying

junior Achievement 

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “nosso 

planeta, nossa casa”

uNidadeS eScoLareS da MaNGueira coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

escola municipal Humberto de campos 

escola municipal José moreira da Silva

escola municipal morro dos telégrafos
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livrAriA ecolÓgicA do brAsil 

realização de feira literária e troca de livros e gibis por materiais recicláveis 

metrÔrio 

Gratuidade para transporte e para espetáculos e espaços culturais 

unicirco mArcos FrotA 

Gratuidade para espetáculo circense

unidAde municipAl veterinÁriA jorge vAitsmAn 

palestra sobre cuidados com animais e visita guiada ao espaço para vivência no cuidado 

com eles

upp sociAl

mobilização e articulação de políticas públicas e serviços municipais

usinA dA cidAdAniA 

palestra sobre qualidade de vida e capacitação profissional

sesi mArAcAnã 

palestra sobre serviços e cursos à comunidade

sociedAde pestAlloZZi do brAsil 

realização de atendimentos fonoaudiólogos, tanto na entidade como nas unidades 

escolares
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Bairro Educador Bairro educador 

Manguinhos

Neste território, que tem sofrido importantes 

transformações devido às obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento e da entrada da Unidade 

de Polícia Pacificadora, a equipe do Bairro Educador 

encontrou parceiros locais interessados em promover 

articulações em prol do desenvolvimento local. O Projeto 

Bairro Educador chegou a Manguinhos em janeiro de 

2011. Neste território, foram atendidas 2 unidades 

escolares com, aproximadamente, 2.100 alunos.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 253 Atividades Educativas e Culturais. 
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uNidadeS eScoLareS de MaNGuiNHoS coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

ciep presidente Juscelino Kubitschek 

escola municipal profª maria de cerqueira e Silva 

aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador MaNGuiNHoS

Ação comunitÁriA do brAsil 

curso de teatro e oficinas ligadas à arte em geral

ArenA cAriocA dicrÓ

cessão de espaço para realização de atividades educativas e apresentações culturais

bibliotecA pArque de mAnguinhos 

cessão de espaço para atividades e realização de oficinas e espetáculos culturais

boccAnerA produçÕes ArtísticAs

apresentação de espetáculos teatrais 

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

cesAm-rj (centro sAlesiAno do menor) 

palestra sobre empregabilidade, Jovem aprendiz e mercado de trabalho

ciA híbridA de dAnçA 

apresentação de espetáculos teatral e de dança

comlurb

apresentação musical do Grupo chegando de Surpresa

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe 

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae 
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FiocruZ

oficina de vassouras com garrafa pet e de brinquedos reciclados, além de palestras sobre 

poluição dos rios que passam por manguinhos

gAlpão dAs Artes urbAnAs

oficina de confecção de brinquedos com material reciclável

instituto estAduAl do Ambiente (ineA)

oficinas com a temática do meio ambiente nas escolas e aulas-passeio em parques e 

museus da cidade

instituto noos

palestras sobre segurança da criança, bullying e violência

instituto promundo

oficina sobre gênero e sexualidade

jArdim botÂnico – nÚcleo educAção AmbientAl

aula-passeio e capacitação para professsores

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

lAmsA linhA AmArelA 

realização de oficinas nas escolas sobre educação no trânsito 

livrAriA ecolÓgicA do brAsil

realização de feira literária e troca de livros e gibis por materiais recicláveis 

museu dA mArÉ

oficinas de contação de história

pArque estAduAl dA pedrA brAncA

aula-passeio no parque estadual da pedra Branca com equipe de guias, visita ao museu, 

realização de trilhas e plantio de mudas de árvores
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ponto de culturA projeto Filhos dA terrA

oficinas de sensibilização ecológica

sesc rAmos – setor Arte, educAção e culturA e setor bibliotecA 

oficinas na área de cultura nas escolas e no próprio SeSc

sesc rAmos – setor terceirA idAde

oficinas diversas para a terceira idade

sesc rAmos – setor responsAbilidAde sociAl e setor turismo

oficinas e aulas-passeio por diversos pontos turísticos da cidade

sesc rAmos – setor educAção em sAÚde e setor odontologiA

ações nas áreas de saúde e odontologia
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Bairro Educador Bairro educador 

Maré

Neste território foram realizadas diversas ações 

com as unidades escolares aproveitando o potencial 

educativo do bairro e da cidade, com destaque para 

ações coletivas e integração entre elas. O Projeto 

Bairro Educador chegou à Maré em julho de 2010. 

Neste território, foram atendidas 11 unidades 

escolares com, aproximadamente, 10.800 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 358 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador Maré

ArenA cAriocA dicrÓ

cessão de espaço para realização de atividades educativas e apresentações culturais

Ação comunitÁriA do brAsil

curso de teatro e oficinas ligadas à arte em geral

boccAnerA produçÕes

apresentação de espetáculos teatrais

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

ciA híbridA 

atividade cultural

comlurb

apresentação espetáculo teatral chegando de Surpresa 

escolA sesc de ensino mÉdio

atividades culturais com gratuidade de transporte

uNidadeS eScoLareS da Maré coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep elis regina

ciep Hélio Smidt 

ciep ministro Gustavo capanema 

ciep operário vicente mariano

ciep presidente Samora machel

escola municipal escritor Bartolomeu campos de Queiros 

escola municipal iv centenário 

escola municipal nova Holanda

escola municipal professor Josué de castro 

escola municipal professor paulo freire

escola municipal teotônio vilela
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estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae 

FAetec cvt – correios

palestra sobre a importância da qualificação profissional

FiocruZ 

palestra sobre os cuidados com o lixo

gAlpão dAs Artes urbAnAs

oficina de confecção de brinquedos com material reciclável

instituto estAduAl do Ambiente (ineA) 

atividades relacionadas ao meio ambiente

jArdim botÂnico – nÚcleo educAção AmbientAl

aula-passeio e capacitação para professores

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

lAmsA linhA AmArelA

oficina “trânsito legal”

livrAriA ecolÓgicA do brAsil

realização de feira literária e troca de livros e gibis por materiais recicláveis 

lonA culturAl herbert viAnnA 

atividade cultural

museu dA mArÉ

oficina de contação de história

museu dA vidA – FiocruZ

aula-passeio
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museu de telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

pArque estAduAl dA pedrA brAncA 

visita ao parque da pedra Branca

ponto de culturA projeto Filhos dA terrA 

oficina de sensibilização ecológica

projeto de eXtensão mudA mArÉ – uFrj

aula-passeio, instrução sobre construção de hortas 

projeto eco redes/ceAsm mArÉ 

oficina de educação ambiental por meio de contação de histórias com base em contos 

populares da maré

redes dA mArÉ  

ações sociais

secretAriA municipAl de conservAção 

atividades ambientais com circo, teatro e oficinas de reciclagens

sesc rAmos – setor Arte, educAção e culturA e setor bibliotecA

oficinas na área de cultura nas escolas e no próprio SeSc

sesc rAmos – setor terceirA idAde

oficinas diversas para a terceira idade

sesc rAmos – setor responsAbilidAde sociAl e setor turismo 

oficinas e aulas-passeio por diversos pontos turísticos da cidade

sesc rAmos – setor educAção em sAÚde e setor odontologiA

ações nas áreas de saúde e odontologia

vilA olímpicA dA mArÉ

atividade cultural – contação de histórias, teatro, esporte, música, dança
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Bairro Educador Bairro educador 

Marechal Hermes

Neste território, as unidades escolares apresentaram 

como característica o grande interesse em realizar 

aula-passeio. Os profissionais entendem esta 

metodologia como importante instrumento para o 

aprendizado e para que os estudantes conheçam o 

Bairro e a Cidade. O Projeto Bairro Educador chegou 

a Marechal Hermes em agosto de 2011. Neste 

território, foram atendidas 5 unidades escolares com, 

aproximadamente, 1.600 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 158 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador MarecHaL HerMeS

ciA jovem dAnçAr A vidA 

apresentação de espetáculo de dança

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

FAetec – unidAde visconde de mAuÁ – mArechAl hermes

visita guiada e informações sobre os cursos técnicos, os cursos abertos à comunidade e 

todos os serviços e cursos disponíveis

instituto bolA prA Frente 

ações relacionadas ao combate e ao consumo de álcool

museu de telecomunicAçÕes – oi Futuro 

aula-passeio nas instalações do museu

ponto cine 

cinema

sAÚde cAriocA

apresentação do espetáculo teatral “mitos e verdades sobre a dengue”

viAção AcAri

orientações sobre cuidados no trânsito e visita guiada à garagem da empresa

uNidadeS eScoLareS de MarecHaL HerMeS coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

escola municipal Barão de itararé 

escola municipal fernão dias 

escola municipal oswaldo Goeldi 

escola municipal paraguai 

escola municipal professor carneiro felipe 
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Bairro Educador Bairro educador 

Morro dos Macacos

Neste território, destacaram-se as atividades 

voltadas para a inclusão digital, tecnologias de 

educação, além de atividades voltadas para a 

contação de histórias. O Projeto Bairro Educador 

chegou ao Morro dos Macacos em julho de 2011. 

Neste território, foram atendidas 4 unidades 

escolares com, aproximadamente, 950 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 266 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador Morro doS MacacoS

instituto econAção

oficina de sexualidade

museu dA vidA – FiocruZ 

aula-passeio nas instalações do museu

pArque de mAdureirA

aula-passeio

rioZoo

aula-passeio

vilA olímpicA Artur dA tÁvolA

cessão de espaço para atividades

uNidadeS eScoLareS do Morro doS MacacoS coM aTuaÇÃo do 
Bairro educador

ciep presidente Salvador allende

escola municipal Jornalista assis chateaubriand

escola municipal mário de andrade

escola municipal noel rosa
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Paciência/ 
Cesarinho

Nestes territórios, por conta da quantidade de espaços 

públicos com potencial esportivo, as atividades mais 

valorizadas foram aquelas relacionadas com a Educação 

Física. Ao mesmo tempo, a relação com Educação 

Ambiental foi o segundo maior destaque deste bairro. O 

Projeto Bairro Educador chegou a Paciência e Cesarinho 

em agosto de 2010. Nestes territórios, foram atendidas 

8 unidades escolares com, aproximadamente, 6.400 

estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 380 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador PaciêNcia e ceSariNHo

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis  

apresentações musicais e concertos interativos (Brasil de tuhu)

bAse AÉreA de sAntA cruZ 

aula-passeio – apropriação da cidade e cidadania

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro culturAl dA cAiXA econÔmicA FederAl 

aula-passeio às exposições e apresentações teatrais gratuitas

cidAde dAs criAnçAs 

oficinas lúdicas e cessão de espaço para atividades 

conselho tutelAr – sAntA cruZ

palestra para adolescentes

uNidadeS eScoLareS de PaciêNcia e ceSariNHo coM aTuaÇÃo do 
Bairro educador

pAciÊnciA

ciep dr. nelson Hungria

ciep roberto morena 

escola municipal manoel porto filho

escola municipal marechal pedro cavalcanti

escola municipal professor João Gualberto Jorge do amaral

cesArinho

escola municipal Haydea vianna fiuza de castro

escola municipal república árabe da Síria

escola municipal vivaldo ramos de vasconcelos
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ecomuseu do quArteirão culturAl do mAtAdouro

aula-passeio sobre a história local 

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe 

palestras sobre meio ambiente

inclusão no trAbAlho e nA educAção brAsileirA (inteb)

inclusão no trabalho e na educação Brasileira – projeto de aprimoramento educacional e 

inclusão profissional

nÚcleo de orientAção e pesquisA histÓricA (noph)

realização de aula-passeio sobre a história local

pArque municipAl serrA do mendAnhA

palestras sobre meio ambiente

portAl memÓriA olímpicA

palestra sobre valores olímpicos por intermédio do esporte com atividades esportivas

posto de sAÚde emídio cAbrAl

palestra sobre saúde da mulher

posto de sAÚde ilZo mottA de mello

palestra sobre saúde

sAlão e curso di trevi

Salão e escola de beleza: cabeleireiro, estética, estética, massagem, depilação

sest/senAt pAciÊnciA

palestra sobre saúde, mercado de trabalho e gratuidade para cursos

unisuAm

palestra sobre saúde, dSt, métodos contraceptivos, drogas, higiene corporal e 

aproveitamento integral dos alimentos
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Parada de Lucas

Neste território, as atividades de apropriação do 

bairro e da cidade foram elementos presentes, 

além de atividades ligadas à cidadania. O Bairro 

Educador chegou a Parada de Lucas em novembro de 

2011. Neste território, foram atendidas 2 unidades 

escolares com, aproximadamente, 895 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 28 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador Parada de LucaS

grupo culturAl AFroreggAe – nÚcleo pArAdA de lucAs

atividades culturais

museu de Arte do rio (mAr)

aula-passeio nas instalações do museu

museu light de energiA

aula-passeio nas instalações do museu

nAve do conhecimento pArque de mAdureirA

aula-passeio

uNidadeS eScoLareS de Parada de LucaS coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

ciep mestre cartola (angenor de oliveira) 

escola municipal cruzada São Sebastião 



109

Bairro Educador Bairro educador 

Pavuna

Neste território, foram desenvolvidas diversas 

ações educativas relacionadas especialmente à 

apropriação do território local e da cidade, como 

atividades culturais em teatros, cinemas, circos 

e centros culturais. O Projeto Bairro Educador 

chegou à Pavuna em fevereiro de 2011. Neste 

território, foram atendidas 5 unidades escolares com, 

aproximadamente, 2.800 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 277 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador PaVuNa

ArenA culturAl jovelinA pÉrolA negrA

concessão de espaço para realização de atividades educativas 

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro culturAl dA cAiXA econÔmicA FederAl

aula-passeio às exposições e apresentações teatrais gratuitas

centro municipAl de sAÚde lincoln de FreitAs Filho

palestra sobre prevenção de epidemias (dengue) e doenças

cidAde dAs criAnçAs

atividades culturais

instituto noos

palestra sobre resolução de conflitos

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

KinopleX

Sessão de cinema

uNidadeS eScoLareS da PaVuNa coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal alberto José Sampaio 

escola municipal andréa fontes peixoto 

escola municipal escultor leão velloso 

escola municipal motorista paschoal andre 

escola municipal zilda nunes costa
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metrÔrio

Gratuidade de transporte e ingressos para espetáculos culturais

museu AeroespAciAl

aula-passeio às exposições do museu

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

museu light de energiA 

aula-passeio às exposições e ao teatro

ponto cine

Gratuidade para o cineclube 

polo empresAriAl dA pAvunA

palestra sobre prevenção de epidemias (dengue) e doenças

sesc mAdureirA

oficina de reciclagem e reaproveitamento

sesi coZinhA brAsil 

oficina sobre alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos

tribunAl de justiçA

aula-passeio

unicirco

espetáculo circense
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Penha

Neste território, as unidades escolares têm como 

característica diretoras que se encontram na gestão 

escolar durante muitos anos, o que proporciona 

uma melhor integração das famílias com as 

unidades escolares. O Projeto Bairro Educador 

chegou à Penha em dezembro de 2010. Neste 

território, foram atendidas 4 unidades escolares com, 

aproximadamente, 2.800 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 116 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador PeNHa

ArenA cAriocA dicrÓ

apresentação de atividades culturais 

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro culturAl dos correios 

aula-passeio às exposições do centro cultural

centro de educAção multiculturAl (cem) 

aula-passeio e oficinas artesanais na temática meio ambiente

FlorestA dA tijucA (pArque nAcionAl dA tijucA)

aula-passeio

grupo culturAl AFroreggAe – nÚcleo vilA cruZeiro

palestra sobre iniciação profissional

instituto embelleZe (unidAde penhA)

promoção de ação Social e dia da beleza (oficinas) 

jArdim botÂnico

aula-passeio e capacitação de professores

junior Achievement 

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

uNidadeS eScoLareS da PeNHa coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep Gregório Bezerra

escola municipal Bernardo de vasconcelos

escola municipal leonor coelho

escola municipal monsenhor rocha
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museu de Arte do rio (mAr)

aula-passeio às exposições do museu

museu de AstronomiA e ciÊnciAs AFins (mAst) 

aula-passeio nas instalações do museu de astronomia

museu light de energiA

aula-passeio nas instalações do museu

sesc rAmos 

apresentações teatrais com temas voltados para saúde bucal e meio ambiente

tetrA pAK 

atividades educativas sobre reciclagem com material didático sobre meio ambiente
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Realengo

Neste território obtivemos êxitos nos projetos 

pedagógicos com a participação direta na elaboração 

e execução das ações pelos parceiros e atores locais 

juntamente com as unidades escolares. O Projeto 

Bairro Educador chegou ao território de Realengo em 

outubro de 2011. Neste território, foram atendidas 

4 unidades escolares com, aproximadamente, 2.500 

estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 151 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador reaLeNGo

cAiXA culturAl – projeto gente ArteirA

oferta de visita guiada, gratuidade para espetáculo teatral e disponibilidade de transporte e 

alimentação

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro sociAl e culturAl tAtiAne limA

ofertas de atividades culturais e sociais à comunidade

coordenAdoriA de AssistÊnciA sociAl

oferta de atividades de saúde e educação

detrAn – coordenAdoriA de educAção

realização de atividades ligadas a saúde e educação

estÉticA centrAl – oi Futuro

realização de oficina audiovisual itinerante

FAetec – unidAde visconde de mAuÁ – mArechAl hermes

visita guiada às dependências físicas do cetep marechal Hermes. informações sobre os 

cursos técnicos, os cursos abertos à comunidade e todos os serviços e cursos disponíveis

grupo de dAnçA jovens de periFeriA

realização de oficina de dança e apresentações culturais

uNidadeS eScoLareS de reaLeNGo coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep thomas Jefferson 

escola municipal costa do marfim

escola municipal lima Barreto

escola municipal presidente roosevelt
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instituto embelleZe

oferta de atividade de beleza – corte de cabelo, maquiagem, manicure para responsáveis

inclusão no trAbAlho e nA educAção brAsileirA (inteb)

oferta de cursos profissionalizantes

junior Achievement 

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

museu literÁrio de bAngu

visita orientada aos pontos culturais do “circuito espacial Bangu”

nÚcleo de culturA ciÊnciA e sAÚde

realização da palestra “como Gerenciar conflitos psicológicos e emocionais oriundos das 

Salas de aula”

pArÓquiA são sebAstião e sAntA cecíliA

visita orientada aos pontos culturais do “circuito espacial Bangu”

shopping bAngu

visita orientada aos pontos culturais do “circuito espacial Bangu”

universidAde cAstelo brAnco

palestras sobre profissões e rodas de conversa e oficinas para adolescentes – projeto “papo 

de menina e de menino”

upp bAtAn

oferta de atividades culturais e sociais para a comunidade – Sarau cultural do Batan
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Rio das Pedras

Neste território, atividades educativas voltadas para 

educação ambiental e sensibilização dos estudantes 

em relação à identidade local foram os destaques. O 

Projeto Bairro Educador chegou ao Rio das Pedras em 

agosto de 2011. Neste território, foram atendidas 5 

unidades escolares com, aproximadamente, 5.200 

estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 203 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador rio daS PedraS

AssociAção semente dA vidA (Asvi) dA cidAde de deus

oficina de reciclagem e roda de leitura

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro culturAl dA justiçA FederAl

aula-passeio nas instalações do centro cultural

cidAde dAs criAnçAs leonel briZolA

atividades culturais e de lazer

dentistA do bem

triagem e tratamento dentário gratuito para estudantes da rede pública de ensino

empresA grAnde rio AmbientAl

oficinas de reciclagem – “do lixo ao luxo”

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela cedae 

museu de telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

uNidadeS eScoLareS de rio daS PedraS coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

ciep 301 

ciep Governador roberto da Silveira

ciep pablo neruda

escola municipal prof. mariza vargas menezes

escola municipal rio das pedras
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ong criAr brAsil

oficinas de capacitação em comunicação

rÁdio mec (progrAmA ZoAsom)

visita guiada e participação dos estudantes nos programas da rádio

teAtro escolA sesc

apresentações teatrais e musicais 

tribunAl de justiçA – justiçA itinerAnte 

oferta de serviços de apoio jurídico 
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Rocinha

Neste território, o Bairro Educador atuou potencializando uma 

cultura de parcerias locais já estabelecidas pelas unidades 

escolares e fortalecendo a relação escola-comunidade por meio de 

articulações com atores locais. A inserção do projeto atravessa os 

períodos pré e pós-instalação da Unidade de Polícia Pacificadora, 

o que permitiu uma maior presença de parcerias externas à 

comunidade. O Projeto Bairro Educador chegou ao território da 

Rocinha em agosto de 2011. Neste território, foram atendidas  

4 unidades escolares com, aproximadamente, 2.150 alunos. 

Durante o período de execução do projeto, foram desenvolvidas 

81 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador rociNHa

bibliotecA pArque dA rocinhA

realização de aula-passeio nas dependências da biblioteca

cAsA de Artes dA rocinhA

realização de oficinas e apresentações culturais 

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro culturAl dA cAiXA econÔmicA

aula-passeio às exposições e apresentações teatrais gratuitas

compleXo esportivo dA rocinhA

cessão de espaço para realização de atividades esportivas e culturais 

escolA de mÚsicA dA rocinhA

realização de oficinas e apresentações musicais

museu light de energiA

aula-passeio e disponibilização de transporte

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

progrAmA territÓrios dA pAZ

realização de atividades

uNidadeS eScoLareS da rociNHa coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep doutor Bento rubião

Ginásio experimental de novas tecnologias educacionais andré urani

escola municipal abelardo chacrinha Barbosa

escola municipal francisco de paula Brito
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rÁdio nAcionAl

realização de aula-passeio nas dependências da rádio

sesc sAntA luZiA

realização de palestra sobre cuidados com o corpo e com a saúde para responsáveis
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Salgueiro

Neste território, a oficina de percussão foi o 

destaque juntamente com as aulas-passeio que 

proporcionaram maior identificação dos estudantes 

com a cultura do próprio bairro. O Projeto Bairro 

Educador chegou ao território do Salgueiro em março 

de 2011. Neste território, foram atendidas 3 unidades 

escolares com, aproximadamente, 1.100 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 346 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador SaLGueiro

6o bAtAlhão de políciA militAr

palestra sobre segurança e cidadania e visita guiada

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

nÓs do morro

apresentação cultural

museu histÓrico nAcionAl

acesso a exposições culturais e aula-passeio

uNidadeS eScoLareS do SaLGueiro coM aTuaÇÃo do Bairro educador

ciep Samuel Wainer 

escola municipal Bombeiro Geraldo dias

escola municipal prudente de moraes 
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Santa Cruz/Antares

Nestes territórios, atividades e ações ligadas a 

apropriação do bairro (na sua história e cultura) 

e da Cidade foram os elementos mais relevantes 

de atuação. O Projeto Bairro Educador chegou a 

Santa Cruz e a Antares em agosto de 2010. Neste 

território, foram atendidas 7 unidades escolares com, 

aproximadamente, 4.600 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 270 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador SaNTa cruz/aNTareS

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis

apresentações musicais e concertos interativos (Brasil de tuhu)

centro municipAl de sAÚde lincoln de FreitAs Filho

Workshop sobre gravidez na adolescência

clínicA dA FAmíliA ernAni de pAivA FerreirA brAgA

palestra sobre prevenção de dSt

clínicA dA FAmíliA sAmuel penhA vAlle

palestras ligadas à saúde para responsáveis

clínicA dA sAÚde sAmuel penhA vAlle

palestra sobre sexualidade e hepatite B 

conselho tutelAr – sAntA cruZ

palestra para adolescentes

ecomuseu do quArteirão culturAl do mAtAdouro

aula-passeio sobre a história local

uNidadeS eScoLareS de SaNTa cruz e aNTareS coM aTuaÇÃo do 
Bairro educador

sAntA cruZ

escola municipal marinheiro João cândido 

escola municipal liberdade 

escola municipal Silvia de araújo toledo 

AntAres

ciep 1o de maio

ciep maestro Heitor villa-lobos

escola municipal aldebarã

escola municipal otelo de Souza reis
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empresA de cosmÉticos mArY KAY 

promoção de ação Social e dia da beleza (oficinas) 

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe 

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos

greenpeAce

realização de palestras sobre os cuidados com o meio ambiente

grupo de cApoeirA rodA vivA

apresentação de roda de capoeira

instituto noos

palestras sobre respeito e bullying

inclusão no trAbAlho e nA educAção brAsileirA (inteb)

oferta de cursos profissionalizantes para responsáveis

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

museu de Arte do rio (mAr)

aula-passeio nas dependências do museu

museu light de energiA  

aula-passeio às exposições e teatro

nÚcleo de orientAção e pesquisA histÓricA (noph)

realização de aula-passeio sobre a história local

rÁdio mec (progrAmA ZoAsom) 

participação dos estudantes em programa de juventude
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senAi sAntA cruZ

realização de palestra “mundo do trabalho” e apresentação dos cursos e oportunidades 

oferecidos no espaço

sesi coZinhA brAsil 

oficina de aproveitamento integral dos alimentos

tetrA pAK 

atividades educativas sobre reciclagem, com material didático sobre meio ambiente

unisuAm

palestra sobre saúde, dSt, métodos contraceptivos, drogas, higiene corporal e 

aproveitamento integral dos alimentos
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Santa Teresa

Neste território, há uma harmonia perfeita entre 

os moradores, a paisagem e a arquitetura. É nesse 

cenário que o Bairro Educador encontra um grande 

parceiro ideológico, a Chácara do Céu. O Projeto Bairro 

Educador chegou a Santa Teresa em setembro de 

2011. Neste território, foram atendidas 4 unidades 

escolares com, aproximadamente, 1.100 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 189 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador SaNTa TereSa

AssembleiA legislAtivA do estAdo do rio de jAneiro (Alerj)

aula-passeio voltada à ampliação do repertório cultural dos estudantes

AssociAção culturAl KuntA Kinte

oficinas culturais realizadas em eventos educativos

cAr service – cooperAtivA de vAns do corcovAdo

condução gratuita de alunos e educadores

ciA. de lendAs

contação de histórias para estudantes

comlurb – grupo Artístico chegAndo de surpresA

apresentação teatral e de samba com os temas lixo, meio ambiente e reciclagem

estAção de Ferro do corcovAdo

doação de ingressos para alunos e professores para visitação do corcovado por meio do 

bondinho

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos

hortA do morro dA coroA 

atividades de educação ambiental e criação de hortas

uNidadeS eScoLareS de SaNTa TereSa coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

escola municipal Guararapes cândido 

escola municipal Julia lopes de almeida 

escola municipal machado de assis

escola municipal Santa catarina
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instituto econAção

oficinas de educação ambiental

instituto noos

atividades educativas voltadas ao respeito às diferenças

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola” e “nosso planeta, nossa casa”

modA AFro bAlAco (bAlAco roupAs AFro-brAsileirAs)

oficinas educativas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira

museu dA chÁcArA do cÉu

atividades culturais relacionadas ao acervo artístico do museu e visitas guiadas

museu do meio Ambiente

aula-passeio acompanhada de ações educativas relativas ao meio ambiente

museu internAcionAl de Arte nAïF

visita guiada ao museu e seu acervo

ong ecomArApendi

palestra com tema ambiental “o meu, o seu, o nosso lixo”

ong se essA ruA Fosse minhA

apresentação de palhaço e malabarista em evento educativo

posto de sAÚde ernAni AgrícolA

Suporte às ações educativas do Bairro educador

projeto mAriAs mArÉ (museu dA mArÉ)

oficinas educativas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira

secretAriA estAduAl de meio Ambiente

oficinas de educação ambiental
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sesc sAntA luZiA

doação de ingressos para espetáculos teatrais

uerj

visita guiada às instalações da universidade

upp dos prAZeres/escondidinho

Suporte nos eventos educativos
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Bairro Educador Bairro educador 

Santíssimo

Neste território, as ações e atividades desenvolvidas 

tiveram como base o fortalecimento da cidadania 

e da ampliação da perspectiva de futuro dos 

estudantes. O Projeto Bairro Educador chegou ao 

território de Santíssimo em abril de 2011. Neste 

território, foram atendidas 4 unidades escolares com, 

aproximadamente, 2.900 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 202 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador SaNTíSSiMo

cAp 5.1 – coordenAdoriA de sAÚde dA Ap 5.1 

apresentação teatral sobre dengue

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

conselho tutelAr 8 – bAngu 

roda de conversa sobre direitos e deveres da criança e do adolescente

espAco culturAl escolA sesc 

oficinas teatrais sobre temas diversos

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae 

instituto embelleZe

oferta de atividade de beleza – corte de cabelo, maquiagem, manicure para responsáveis

instituto noos

palestras sobre segurança da criança, bullying e violência

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

uNidadeS eScoLareS de SaNTíSSiMo coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal evaristo de moraes

escola municipal fernando Barata ribeiro

escola municipal fernando maximiliano

escola municipal mário fernandes pinheiro
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nAturA cosmÉticos

realização de oficina de maquiagem e autoestima para responsáveis

rÁdio mec (progrAmA ZoAsom)

participação dos estudantes em programa de juventude
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Bairro Educador Bairro educador 

Santo Cristo

Neste território, constatamos a beleza histórica 

da Cidade do Rio de Janeiro. Não diferentemente, 

o projeto executou em parceria com as unidades 

escolares e a sociedade civil a Trilha Educativa 

Sankofa, que é um tributo ao bairro. O Projeto Bairro 

Educador chegou ao Santo Cristo em setembro de 

2011. Neste território, foram atendidas 3 unidades 

escolares com, aproximadamente 1.700 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 164 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador SaNTo criSTo

A. guimArães produçÕes

apresentação de espetáculos teatrais

AssembleiA legislAtivA dA cidAde do rio de jAneiro (Alerj)

aula-passeio às exposições da alerJ

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

crAs dodÔ dA portelA

oferecimento de palestras e apoio social

centro culturAl cAsA AmArelA

atividades voltadas para preservação da cultura local

escolA de mÚsicA dA uFrj

apresentação do Quinteto experimental de Sopros 

estAção de trAtAmento de ÁguA guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae 

FundAção plAnetÁrio dA cidAde do rio de jAneiro

aula-passeio

FundAção mudes

cursos e palestras sobre formação profissional

uNidadeS eScoLareS de SaNTo criSTo coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

escola municipal Benjamim constant

escola municipal francisco Benjamim Galloti

escola municipal General mitre
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gAlpão gAmboA 

Gratuidade para espetáculo teatral

inclusão no trAbAlho e nA educAção brAsileirA (inteb)

curso de informática

instituto cAriocA

oficinas culturais 

instituto cocA-colA

cursos e palestras sobre formação profissional

instituto gAlpão gAmboA

formação e inclusão social através do esporte e cultura

 junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

metrÔrio

palestra sobre álcool e tabagismo

sesc sAntA luZiA

aplicação de flúor

sesi cidAdAniA 

formação profissional e reforço escolar 

som + eu 

formação musical e ações culturais 

unicirco mArcos FrotA

Gratuidade para espetáculos circenses

vilA olímpicA dA gAmboA

aula-passeio
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Bairro Educador Bairro educador 

São Carlos

Neste território, há muita sinergia entre os 

moradores com o maior espetáculo da Terra, 

o Carnaval. Nessa sintonia é que o Bairro 

Educador desenvolveu a maioria de suas ações. 

O Projeto Bairro Educador chegou ao São 

Carlos em setembro de 2011. Neste território, 

foram atendidas 2 unidades escolares com, 

aproximadamente 400 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, 

foram desenvolvidas 59 Atividades Educativas 

e Culturais. 



 BairroS educadoreS 141

aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador SÃo carLoS

instituto noos

palestras sobre violência e bullying

plAnetÁrio do rio

realização de aula-passeio nas dependências do museu

sesc sAntA luZiA

aplicação de flúor em estudantes e apresentação de espetáculo teatral sobre higiene bucal

sesc tijucA

apresentação espetáculo teatral sobre bullying

uNidadeS eScoLareS de SÃo carLoS coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal canadá

espaço de desenvolvimento infantil fundação leão Xiii



 142

Bairro Educador Bairro educador 

Senador Camará/
Taquaral

Nestes territórios, o desenvolvimento de Trilhas 

Educativas com a participação do Programa de Saúde 

nas Escolas e os professores foi o mais relevante. O 

Projeto Bairro Educador chegou a Senador Camará 

e Taquaral em agosto de 2011. Neste território, 

foram atendidas 8 unidades escolares com, 

aproximadamente, 5.900 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 291 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador SeNador caMará e TaquaraL

bAluArte – AgÊnciA de projetos culturAis

apresentação do Quarteto radamés Gnattali (Brasil de tuhu) 

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

comlurb

palestras sobre meio ambiente

cuFA

curso de filmagem

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos pela nova cedae 

gAlpão dAs Artes

oficina com material reciclável

uNidadeS eScoLareS de SeNador caMará e TaquaraL coM aTuaÇÃo 
do Bairro educador

senAdor cAmArÁ

escola municipal antônio Bandeira

escola municipal ariena vianna da Silva

escola municipal ernesto franciscone

tAquArAl

ciep Gilberto freyre

escola municipal marieta da cunha da Silva 

escola municipal raul francisco ryff

escola municipal rubem Berta

escola municipal Sampaio corrêa
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instituto noos

palestras sobre respeito e bullying e roda de conversa com os alunos sobre temas 

diversos

inclusão no trAbAlho e nA educAção brAsileirA (inteb)

oferta de cursos de informática e cursos profissionalizantes

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola” e “nosso planeta, nossa casa”

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

nAve do conhecimento AbdiAs do nAscimento

aula-passeio

pAstorAl dA criAnçA

realização de oficinas sobre alimentação saudável

senAi – sAntA cruZ 

palestras informativas sobre cursos profissionalizantes

superviA

visita guiada nas dependências do centro de controle operacional para conhecer o 

funcionamento dos trens e outros projetos sustentáveis desenvolvidos pela Supervia

unicirco

Gratuidade para espetáculo circense
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Bairro Educador Bairro educador 

Vargem Pequena

Neste território, destacam-se atividades voltadas 

para a sensibilização da comunidade escolar a 

questões de apropriação do bairro e identificação 

cultural com o entorno, assim como, atividades de 

educação ambiental. O Projeto Bairro Educador 

chegou a Vargem Pequena em agosto de 2011. Neste 

território, foram atendidas 4 unidades escolares com, 

aproximadamente, 2.300 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 69 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador VarGeM PequeNa

AssociAção semente dA vidA (Asvi) dA cidAde de deus 

palestra sobre saúde da mulher/sexualidade

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

empresA grAnde rio AmbientAl

oficina de reciclagem

igrejA de montserrAt 

aula-passeio

junior Achievement 

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

lAjedo cAsA de FestAs e eventos

concessão de espaço para atividades

museu de telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

universidAde estÁcio de sÁ

aula-passeio ao campus de veterinária da universidade

uNidadeS eScoLareS de VarGeM PequeNa coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

escola municipal embaixador Ítalo zappa

escola municipal professor olegário domingues

escola municipal professor teófilo moreira da costa

escola municipal São Sebastião
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Bairro Educador Bairro educador 

Vicente de Carvalho

Neste território, as atividades de música e letramento 

possibilitaram o desenvolvimento de diferentes ações 

educativas que contaram com importantes parceiros. 

Temas de interesse local foram trabalhados, sendo 

possível reforçar e valorizar a cultura local. O Projeto 

Bairro Educador chegou a Vicente de Carvalho em 

fevereiro de 2011. Neste território, foram atendidas  

2 unidades escolares com, aproximadamente, 1.100 

estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 93 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador ViceNTe de carVaLHo

ceAsA

oficinas e apresentações culturais (Setor de responsabilidade Social)

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

clube de regAtAs do FlAmengo 

aula-passeio às instalações dos clubes

comlurb

apresentação teatral com a temática reciclagem e cuidado com o lixo

crAs rubens corrÊA

palestra para os responsáveis sobre direito da criança e do adolescente

Fluminense FootbAll club

aula-passeio às instalações dos clubes

museu de Arte modernA (mAm)

aula-passeio às exposições do museu 

metrÔrio

Gratuidade para transporte e para espetáculos e espaços culturais 

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

uNidadeS eScoLareS de ViceNTe de carVaLHo coM aTuaÇÃo do 
Bairro educador

escola municipal Bolívia 

escola municipal Sergipe 
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ong ressusrgir 

atividades lúdicas sobre meio ambiente e oficina de artes plásticas e dança

museu light de energiA

aula-passeio nas instalações do museu
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Bairro educador 

Vidigal

Neste território, o Bairro Educador atuou, a princípio, 

potencializando e estreitando a relação escola-comunidade por 

meio da valorização da identidade e cultura local, sobretudo na 

valorização da presença do negro e sua cultura. A inserção do 

projeto atravessa o período pré e pós-instalação da Unidade de 

Polícia Pacificadora, o que permitiu a ampliação de parcerias com 

agentes externos à comunidade. O Projeto Bairro Educador chegou 

ao Vidigal em agosto de 2011. Neste território, foram atendidas 2 

unidades escolares com, aproximadamente, 1.100 estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram desenvolvidas 76 

Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador VidiGaL

AssociAção de mulheres de Ação e reAção 

atividades educativas ligadas à temática cultura afro no Brasil

bAndo culturAl FAvelAdos  

apresentação de espetáculo teatral

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro culturAl dA cAiXA econÔmicA 

acesso a exposições culturais

pApo de responsA 

palestras para adolescentes

pArque ecolÓgico sitiÊ 

oficinas de reciclagem e aula-passeio no parque

sesc sAntA luZiA

palestra sobre cuidados com o corpo e com a saúde

unicirco mArcos FrotA 

Gratuidade para espetáculo circense

uNidadeS eScoLareS do VidiGaL coM aTuaÇÃo do Bairro educador

escola municipal almirante tamandaré

escola municipal prefeito djalma maranhão
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Bairro Educador Bairro educador 

Vigário Geral

Neste território, a apropriação do bairro e da cidade 

e a temática Educação Ambiental perpassaram a 

maioria das atividades desenvolvidas. O Projeto 

Bairro Educador chegou a Vigário Geral em novembro 

de 2011. Neste território, foram atendidas 5 unidades 

escolares com, aproximadamente, 3.300 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 65 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador ViGário GeraL

AssembleiA legislAtivA do rio de jAneiro (Alerj)

aula-passeio

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis

apresentações musicais e concertos interativos (Brasil de tuhu)

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro

aula-passeio nas instalações do museu

pArque nAturAl mArApendi

aula-passeio com atividades sobre meio ambiente

uNidadeS eScoLareS de ViGário GeraL coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

escola municipal alfredo valladão

escola municipal eneyda rabello de andrade

escola municipal Jorge Gouveia

escola municipal república do líbano

escola municipal Heitor Beltrão
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Bairro Educador Bairro educador 

Vila Cruzeiro

Neste território, as unidades escolares possuem como 

característica uma excelente interação entre as equipes 

gestoras e as famílias dos estudantes. O Projeto Bairro 

Educador chegou à Vila Cruzeiro em dezembro de 2010. 

Neste território, foram atendidas 4 unidades escolares 

com, aproximadamente, 2.050 estudantes.

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas 197 Atividades Educativas e Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador ViLa cruzeiro

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro culturAl dos correios

aula-passeio às exposições do centro cultural

centro de educAção multiculturAl 

aula-passeio e oficinas artesanais na temática meio ambiente

espAço culturAl sÉrgio vieirA de mello 

aula-passeio e exposições

grupo culturAl AFroreggAe, nÚcleo vilA cruZeiro

palestra sobre iniciação profissional

junior Achievement

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

museu de AstronomiA e ciÊnciAs AFins (mAst)

aula-passeio, exposições e jogos educativos nas instalações do museu

museu light de energiA 

aula-passeio nas instalações do museu

uNidadeS eScoLareS da ViLa cruzeiro coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

ciep deputado carlos Brandão monteiro

ciep maestro francisco mignone

escola municipal Joracy camargo

escola municipal São vicente 
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sesc rAmos

apresentações teatrais com temas voltados para saúde bucal e meio ambiente

sesi coZinhA brAsil

oficinas para os responsáveis sobre alimentação saudável e aproveitamento integral dos 

alimentos

tetrA pAK

atividades educativas sobre reciclagem com material didático sobre educação ambiental
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Bairro Educador Bairro educador 

Vila Kennedy

Neste território, os projetos de Paz e de Comunicação 

Comunitária, por meio das duas edições da mostra 

de curtas, conhecidas como Curta Vila Kennedy, e do 

Desabafo pela Paz, foram as atividades de destaque. 

O Projeto Bairro Educador chegou à Vila Kennedy em 

fevereiro de 2011. Neste território, foram atendidas 

7 unidades escolares com, aproximadamente, 5.000 

estudantes. 

Durante o período de execução do projeto, foram 

desenvolvidas cerca de 390 Atividades Educativas e 

Culturais. 
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aTiVidadeS de ParceiroS No Bairro educador ViLa KeNNedy

AssembleiA legislAtivA do estAdo rio de jAneiro (Alerj)

aula-passeio e visita às instalações da alerJ 

centro comunitÁrio irmãos KennedY

realização de atividade educativa sobre paz

centro culturAl bAnco do brAsil (ccbb)

aula-passeio às exposições permanentes e temporárias do centro cultural

centro municipAl de sAÚde dr. henrique monAt – dr. rosÁrio nutricionistA

palestra sobre bulimia e anorexia

comlurb 

apresentação musical do grupo chegando de Surpresa e palestra sobre os perigos do lixo 

empresA de cosmÉticos mArY KAY 

promoção de ação Social e dia da beleza (oficinas) 

espAço culturAl dA mArinhA

apresentação da história das primeiras embarcações brasileiras e visita às exposições

estAção de trAtAmento de ÁguA do guAndu – novA cedAe 

visita guiada nas dependências da estação para conhecer as fases de tratamento da água e 

outros projetos desenvolvidos

uNidadeS eScoLareS da ViLa KeNNedy coM aTuaÇÃo do Bairro 
educador

ciep vila Kennedy 

escola municipal coronel José Gomes moreira 

escola municipal Joaquim edson de camargo

escola municipal Joana angélica 

escola municipal marechal alcides etchegoyen 

escola municipal orestes Barbosa

escola municipal presidente café filho
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gAlpão dAs Artes – comlurb

oficina de confecção de brinquedos com material reciclável

instituto noos

palestras sobre respeito e bullying

jArdim botÂnico 

aula-passeio e formação para professores 

junior Achievement 

formação de equipe de voluntários e fornecimento de material didático – programa “as 

vantagens de permanecer na escola”

museu dA vidA – FundAção oswAldo cruZ

aula-passeio às exposições do museu, com foco em ciência, saúde e tecnologia, além de  

atividades interativas, multimídias e teatro

museu light de energiA  

aula-passeio às exposições e teatro

museu nAcionAl 

exposições, arte, cultura, palestras

nAve do conhecimento gelson domingos

exposições, cursos, oficinas de informática e uso das instalações pelos alunos

pArque nAturAl municipAl bosque dA bArrA

aula-passeio e atividades educativas ligadas à temática meio ambiente

rAdio roquette pinto Fm 94.1

participação dos estudantes nos programas sobre juventude

tetrA pAK  

atividades educativas sobre reciclagem, com material didático sobre meio ambiente

unicirco mArcos FrotA 

Gratuidade para espetáculo circense

unisuAm 

palestra sobre saúde, dSt, métodos contraceptivos, drogas, higiene corporal e 

aproveitamento integral dos alimentos
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Gestão de parcerias  
para construção de  
uma cidade educadora

nesta seção, o Guia revela um dos aspectos mais importantes 

na relação com as instituições parceiras, o que em diversas 

situações pode ser considerado o desafio posto entre a intenção e 

a possibilidade: a Gestão de parcerias, temática fundamental para 

construção de uma cidade efetivamente educadora. 

parte do sucesso na aproximação entre a educação e diferentes 

perfis de instituições e pessoas que se agregaram ao projeto de 

educação integral desenvolvido na cidade deve-se ao modelo 

amplamente experimentado de Gestão de parcerias. uma 

maneira simples, objetiva e responsável de relacionamento. 

podemos dizer que essa experiência foi um importante ensaio 

técnico de mobilização de instituições de arte, cultura, saúde, 

pesquisa, educação e tantas mais que mantinham o desejo 

de participar da busca pela qualidade da educação, mas 

poucas vezes percebiam um caminho para se apresentarem 

como parceiros efetivos e potenciais corresponsáveis pela 

aprendizagem de crianças, jovens e adultos, matriculados na rede 

pública municipal de educação.

inicialmente, a proposta de se trabalhar com parceiros 

extraescolares em articulação às unidades escolares era fruto de 
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leituras e de inspiração em outros modelos no Brasil e no exterior. 

mas, logo nos primeiros meses de desenvolvimento do projeto, 

percebemos claramente a força da parceria e o potencial dessa 

ação como contribuição para o fortalecimento dos processos 

de gestão democrática nas unidades escolares. além disso, 

uma diferença fundamental começou a ser observada a partir 

das ações desenvolvidas pelo Bairro educador: o ineditismo 

do formato, do número de escolas atendidas, do número de 

instituições mobilizadas e do volume do investimento financeiro 

realizado diretamente pelos parceiros no conjunto de ações 

planejadas. um projeto com mais de 130.000 alunos, em mais 

de 200 escolas distribuídas em 51 bairros do município do rio de 

Janeiro, tendo como fio condutor o planejamento participativo e 

a constituição de uma rede de parceiros educadores capazes de 

contribuir efetivamente com a proposta de educação integral.

em nossa experiência, os parceiros não fizeram repasse de 

recurso financeiro em espécie, mas disponibilizaram recursos 

materiais e humanos e ofereceram oportunidades ímpares de 

aprendizagens. chegamos à estimativa de mais de  

2 milhões de reais investidos no contexto geral do trabalho, e 

contabilizamos aproximadamente 500 parceiros envolvidos, 

entre pessoas jurídica e física. vimos, reafirmada assim, uma das 

estratégias mais importantes de uma gestão que se pretende 

democrática: a participação organizada da sociedade. vale 

lembrar que entendemos por parceria, as diferentes formas 

responsáveis de cooperação entre organizações, que resultarão 

em uma ação conjunta, motivada pela existência de interesses e 

objetivos comuns, na qual cada um mobiliza os recursos de que 

dispõe para atingir esses objetivos (valarelli, 2003).
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muitas vezes, fomos surpreendidos por nossos parceiros ao 

relatarem que desejavam uma aproximação de seus projetos 

internos de responsabilidade Social/Setor educativo com as 

escolas, mas que, no entanto, desconheciam como chegar até 

elas. o inverso também era verdadeiro. encontrados os parceiros 

e conhecidas as demandas de cada escola, podíamos ter optado 

pela zona de conforto, oferecendo apenas as possibilidades 

apresentadas pelos parceiros. abrimos mão dessa atitude de 

simples aceitação e investimos no diálogo e na negociação. 

em outras palavras, incentivamos o contato e o planejamento 

participativo, fortalecendo os interesses comuns na perspectiva 

da elevação da qualidade da aprendizagem. tudo isso sem 

desresponsabilizar o estado de seus compromissos políticos e de 

investimento para com a educação.

as primeiras parcerias aconteceram de maneira tímida, 

articulando a rede do próprio ciedS, dos contatos dos 

colaboradores do Bairro educador ou contando com a ajuda de 

um componente que acompanha aqueles que empenhadamente 

acreditam no que fazem: a boa sorte. ao nos depararmos com 

os primeiros entraves, mas também com bons resultados (afinal 

os não acertos fazem parte do crescimento), investimos na 

qualidade de relacionamento e criamos maneiras diferentes 

e sempre respeitosas para convidar instituições e pessoas a 

integrarem a rede de parceiros do Be, forma como passamos 

a nos apresentar no momento de captação e como ficamos 

conhecidos. ao final de três anos, percebemos que a gestão 

da rede de parceiros da cidade pela educação tornou-se mais 

madura, fortalecendo a proposta inicial do projeto. 

iniciávamos um novo momento interno, aqui partilhado também 

com a intenção de desmistificar a ideia de que não há interesse 
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por parte de empresas, órgãos públicos, privados e pessoas em 

contribuir com a educação, ou ainda de que são instituições de difícil 

acesso. claro que encontramos desafios e limites, mas apoiados por 

um bom mapeamento dos potenciais da comunidade, do bairro e 

da cidade, e de posse do plano de trabalho personalizado1, capaz 

de indicar os recursos necessários para a realização do projeto 

pedagógico, as chances de encontrar o parceiro e conquistá-lo para 

participar da proposta ficaram aumentadas. 

concordantes com o sentido apresentado por noleto (2000) 

de que parceria é uma arte – construí-la e mantê-la envolve 

habilidades e até um certo talento –, acrescentamos a 

importância de cuidar do potencial parceiro e daquele que 

o representa, posto que  “[...] É preciso descobrir pontos de 

identidade e espaços nos quais a soma dos talentos e das 

possibilidades individuais resultará em benefício para todos 

os participantes. na esfera do conhecimento é fundamental 

construir parcerias [...]” (noleto, 2004, p. 16, grifos nossos). 

São inúmeros os potenciais educativos da nossa cidade, sendo 

muitos deles desconhecidos. nossa proposta é revelar o caminho 

percorrido para cuidar das oportunidades encontradas nos 51 

territórios e da integração entre a oferta de atividades sociais e 

culturais para potencializar suas capacidades educativas formais 

e informais – como indica o conceito de cidade educadora. 

estes fatores apontam para a vocação do rio de Janeiro em 

se apresentar como uma cidade mais comprometida com o 

1 documento elaborado em cada unidade escolar e utilizado pela equipe do projeto Bair-

ro educador com o objetivo de estruturar, em parceria com a gestão escolar, o conjunto 

de projetos educativos a serem desenvolvidos. tais documentos foram orientados pelo 

projeto político pedagógico (ppp) de cada unidade escolar e continham as responsabili-

dades de cada um, o cronograma das ações e os recursos necessários.
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desenvolvimento humano e com a educação de Qualidade, como 

um “ente educador”.

NEM	SÓ	DE	BOA	VONTADE	VIVE	A	EDUCAÇÃO:	 

PLANEJAR	É	FUNDAMENTAL!

o que seria de um projeto educativo se todas as pessoas e 

instituições quisessem participar, e de uma só vez? essa foi a 

nossa preocupação quando observamos o crescimento da rede 

de parceiros, principalmente porque desejávamos potencializar 

a chegada de novos integrantes. Havia o compromisso em 

efetivar mais de 200 planos de trabalho e, ao mesmo tempo, 

precisávamos garantir a qualidade das ações, por isso a 

participação dos parceiros precisava ser planejada.

Quando falamos em planejar, muitas das vezes logo pensamos 

em longos encontros, muitas planilhas, um clima tenso e, ao final, 

pouca efetividade na execução, depois de tanto esforço. nossa 

intenção aqui é destacar a importância desse aprendizado e o 

quanto ele contribuiu para a atuação em escala significativa ou 

expressiva como a do Bairro educador. não afirmaremos que o 

modelo utilizado foi o melhor, pois segundo Gandin (1997,  

p. 1) “um modelo é bom se funciona”. e, ainda de acordo com 

o referido autor, “planejar é, sempre, buscar a transformação 

da realidade. É, sempre, propor ações, atitudes, regras e rotinas 

que possam levar à satisfação de necessidades descobertas na 

realidade (ou na prática) através da avaliação que é a comparação 

do que se quer com aquilo que existe” (Gandin, 2007, p. 2). 

nossa primeira providência dentro do planejamento foi iniciar um 

cadastro, a partir do mapeamento das oportunidades educativas 

em cada um dos 51 territórios de atuação do projeto e também 
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de outros territórios da cidade identificados pela equipe, mesmo 

naqueles sem escola atendida pelo Bairro educador, mas que 

sabidamente possuíam atraentes recursos educativos. esse 

último foi o caso de áreas como a praça Xv e a candelária, 

ambas no centro da cidade e que reúnem mais de 10 espaços 

de cultura, arte e educação. o mapeamento comunitário é um 

ótimo recurso pedagógico e pode ser realizado por estudantes e 

professores como atividade de integração e de reconhecimento 

local. em seguida, reunimos as principais demandas das unidades 

escolares, coletadas nos planos de trabalho construídos com 

diretores, coordenadores pedagógicos, professores, educadores 

comunitários e estudantes, de acordo com a organização da 

própria unidade escolar. o importante era ser feito em um 

coletivo para garantir, ao máximo, a coerência da proposta. 

com esse grande mapa de interesses e ofertas, o primeiro desafio 

foi mobilizar instituições para as quais havia demanda, mas 

com oportunidade ainda não mapeada. em paralelo, iniciamos 

a aproximação com os potenciais parceiros, promovendo a 

comunicação, estabelecendo alianças e criando mecanismos de 

garantia da realização dos combinados em prol da realização das 

atividades. aqui, foram inúmeros os aprendizados e muitas foram 

as situações inesperadas por falta de experiência, excesso de 

entusiasmo e forte impulso de realização. chegamos inclusive ao 

estágio de buscar a formalização das parcerias2, principalmente 

pelo compromisso estabelecido com os estudantes e os parceiros 

internos na escola, mas também por nossa meta de transferir 

essa tecnologia de trabalho para as unidades escolares e para os 

parceiros.

2 utilizamos os modelos de termos de parcerias disponibilizados como anexo, no final 

desta seção.
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vale comentar que, em alguns casos, a formalização não utilizou 

os instrumentos do Be, pois as instituições tinham procedimentos 

específicos, principalmente aquelas com núcleos/Setores 

educativos ou de responsabilidade Social já consolidados. nesses 

casos, sugerimos adaptações em função das situações específicas 

do projeto, como, por exemplo, critérios de participação 

diferenciados para as escolas com grande variação de número de 

alunos, utilização de ônibus com maior tempo de deslocamento 

a depender da localização geográfica da escola etc. importante 

destacar que, em todas as situações justificadas e coerentes, as 

solicitações foram prontamente atendidas pelos parceiros.

CAMINhO	PARA	ESTABELECER	UMA	PARCERIA	EDUCADORA	 

E	EFETIVA

MAPEAR: identificar potenciais parceiros na própria unidade 

escolar, na comunidade, no bairro e na cidade.

MOBILIZAR: iniciar o diálogo sobre o projeto educativo da 

escola e conhecer as oportunidades da instituição. vivemos boas 

surpresas de cocriação e expansão de possibilidades.
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PLANEJAR: reunir-se com a comunidade escolar e com o 

parceiro para estabelecer as metas e as responsabilidades de cada 

uma das partes, no projeto integrado. 

REALIZAR:	fazer acontecer o planejamento.

ACOMPANhAR:	certificar-se de que representantes da unidade 

escolar e da instituição parceira estejam presentes em todas as 

etapas do projeto para que possam fazer ajustes de imediato.

AVALIAR:	verificar o(s) impacto(s) do projeto integrado, o 

impacto no processo de aprendizagens (objetivas e subjetivas), 

os resultados e as lições aprendidas (os não acertos). a avaliação 

dos resultados da parceria indicará os benefícios que a escola 

e o parceiro obtiveram com essa ação conjunta. É o momento 

oportuno para renovar o interesse da parceria, de ambas as partes, 

ou encerrar o projeto. lembrem-se de que alguns projetos, a 

depender das suas características e dos recursos disponíveis, 

serão únicos, valiosos e ficarão como aprendizado.

COMUNICAR:	dar visibilidade para a comunidade escolar e para 

o parceiro do projeto realizado em conjunto. vimos que murais 

na escola, fanzines e blogs foram utilizados pelas escolas como 

meios de comunicar os resultados. fotos e vídeos podem ser 

utilizados como registro do projeto. Gostaríamos de destacar 

a importância de manter a comunicação com o parceiro, 

principalmente sobre os resultados. e-mails e relatórios foram 

bem avaliados.

em todos os momentos deixamos claro para as unidades 

escolares e para os parceiros que para além da relação com o 

ciedS aquela parceria tinha como foco as unidades escolares, 

especialmente seus alunos. nesse sentido, tentamos preparar 

todos os atores envolvidos para o caminhar independente de 
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nossa atuação. esse é o melhor indicador que poderíamos 

alcançar, ter a relação entre unidades escolares e instituições 

parceiras amadurecida a tal ponto que o planejamento e 

desenvolvimento de ações em conjunto se torna hábito 

corriqueiro e natural.

com esta seção esperamos ter apresentado o histórico, os 

procedimentos e a importância do cuidado mútuo entre 

parceiros e unidade escolar como estratégia para construção de 

uma cidade educadora. muitas parcerias foram construídas e 

deverão ser mantidas, ao passo que outras estão prestes a serem 

estabelecidas. o longo e saboroso caminho das pedras está dado. 

Basta haver a vontade para ser trilhado!
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Modelo	de	termo	de	parceria	com	as	instituições	em	 
que	o	objetivo	do	projeto	será	definido	em	conjunto
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Modelo	de	termo	de	parceria	com	instituições	 
que	concederão	serviços	ou	produtos
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o metrôrio tem orgulho de ser parceiro do Bairro 

educador porque acredita na metodologia utilizada em 

fortalecer as redes locais e as cooperações privadas, 

visando promover a educação integral e o acesso à 

cultura, pois só assim os estudantes serão capazes de 

fazer melhores escolhas, incentivando transformações 

em suas vidas. caminhando juntos em busca de um rio 

de Janeiro mais justo e sustentável. 

Metrôrio

a voz de  
nossos parceiros
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a parceria da Junior achievement com o ciedS – 

Bairro educador, iniciada em 2011, possibilitou que a 

JarJ chegasse em escolas nunca antes atendidas. a 

capilaridade do Be levou os programas “as vantagens 

de permanecer na escola”, “economia pessoal” e 

“nosso planeta, nossa casa” a comunidades e 

bairros da zona oeste. vale ressaltar o preparo, 

a competência e a dedicação dos educadores, 

coordenadores e de toda a equipe do Be, sempre 

empenhados em levar para a sala de aula o tema 

empreendedorismo, bem como na formação e na 

qualidade dos projetos que foram aplicados aos 

alunos. nós da Junior achievement desejamos o 

quanto antes retomar a parceria com o ciedS-Be para 

que possamos capacitar um número cada vez maior 

de jovens, pois são eles os mais beneficiados.

JuNior achieveMeNt
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o projeto Bairro educador merece todos os 

nossos aplausos, as nossas exclamações e o nosso 

agradecimento. a excelência e o comprometimento 

de toda a equipe com a qual pudemos trabalhar 

deixou muito claro que o sucesso do projeto é fruto 

de muito profissionalismo e, além disso, de muito 

amor pelo que fazem. tê-los como parceiros  

é um orgulho e uma honra para nós.

BALUARTE	AGêNCIA	DE	PROJETOS	CULTURAIS
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a Boccanera produções artísticas desenvolve 

projetos culturais continuados e está sempre em 

busca de plateias diversificadas para suas atrações. 

encontramos no projeto Bairro educador um grande 

parceiro, que proporcionou uma mediação com 

a rede pública de ensino, para levar gratuitamente 

grupos de estudantes ao teatro.

ao facilitar o acesso a espaços culturais, buscamos, 

além de apresentar aos estudantes produtos artísticos, 

fazer desses jovens cidadãos conscientes dos 

espaços culturais e das programações que estão a 

sua disposição na cidade. desse modo, realizamos 

uma parceria enriquecedora no sentido de abrir 

novas perspectivas sobre o ambiente em que estão 

inseridos e motivar expressões positivas em seus 

comportamentos.

BOCCANERA	PRODUÇÕES	ARTÍSTICAS
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ao ver nossos azulejos nas ruas do Santo cristo, 

Jéssica, do Bairro educador, entrou em contato 

conosco. nos convidou para participar da trilha 

educativa Sankofa, das escolas do amanhã e 

conversar com os alunos sobre nossa experiência 

com os estudos históricos icônicos da cidade do rio 

de Janeiro.

nosso primeiro contato com os alunos foi em sala 

de aula, na escola General mitre. todos ficaram 

bastante curiosos e animados em relação ao projeto. 

decidimos pesquisar o que eram ícones para  

eles e assim criamos os jogos de azulejo.

PROJETO	hERA	PUC
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estivemos com o Bairro educador em duas atividades, 

feira das profissões e copa das letras, e em ambas 

ocasiões foi um grande prazer encontrar parceiros 

dispostos a aproximar os alunos da educação pública 

de momentos didáticos vivenciados fora das salas 

de aula. a arena carioca dicró tem orgulho de ter 

construído em parceria com o Bairro educador 

possibilidades de aprendizagem relacionadas ao 

entretenimento e à cultura, que extrapolam processos 

educacionais tradicionais e colocam a escola  

mais próxima da comunidade.

areNa carioca dicró

 180 rio,  cidade que educa
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a equipe do programa educativo do centro nacional 

de folclore e cultura popular busca, por meio de uma 

série de projetos, atualizar e aprofundar o debate 

sobre os conceitos de folclore e cultura popular com 

que a escola trabalha, privilegiando o diálogo com 

professores. entre as ações educativas destacam-se 

as visitas preparatórias ao museu de folclore edison 

carneiro, assessoria permanente aos professores e 

empréstimos de projetos para escolas. os projetos 

educativos “de mala e cuia”, “olhando em volta” e 

“fazendo fita” são emprestados por cerca de 40 

dias, atendendo a alunos de ensino fundamental e 

médio. contamos com o apoio do Bairro educador no 

reforço à divulgação de nossas ações educativas nas  

escolas do rio de Janeiro.

CENTRO	NACIONAL	DE	FOLCLORE	E	CULTURA	POPULAR
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desde 2011 o projeto inteB atuou em parceria com 

o ciedS – Bairro educador, o que para nós foi de 

grande importância por termos contribuído com 

esse trabalho. realizamos projetos de inclusão digital 

para estudantes e cursos profissionalizantes para 

seus responsáveis, visando ao seu aprimoramento 

educacional e ao fomento de oportunidades de  

inclusão profissional, bem como a geração de 

emprego e renda. 

acreditamos que o sucesso da parceria se deu 

principalmente por termos desenvolvido de forma 

coletiva, dinâmica e criativa, juntamente aos 

profissionais do Bairro educador e das unidades 

escolares, a participação dos alunos, familiares, 

comunidade e do corpo escolar num movimento 

de corresponsabilidade pela formação, criando 

perspectivas para um futuro melhor e  

incentivando a prática da cidadania. 

INTEB	(INCLUSÃO	NO	TRABALhO	E	NA	  

EDUCAÇÃO	BRASILEIRA)

 182 rio,  cidade que educa
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a parceria do museu Histórico nacional  / projetos 

Sociais com o ciedS – Bairro educador possibilitou 

o acesso ainda maior das escolas ao museu. as 

equipes do museu corroboram a metodologia do 

Be na perspectiva da ampliação do acesso à cultura, 

enquanto eixo fundamental para o exercício da 

educação integral.

além de estudantes e professores, também 

recebemos a equipe do projeto em nossas ações 

culturais permanentes e itinerantes e sediamos em 

nosso auditório diversos encontros formativos da 

equipe, momentos em que pudemos comprovar a 

qualidade do trabalho desenvolvido e a  

dedicação dos profissionais envolvidos.

Museu histórico NacioNaL  

–	ÁREA	DE	PROJETOS	SOCIAIS
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contatos dos parceiros

A. guimArães produçÕes 

tel.: 2535-2915 
e-mail: a.guimaraes@aguimaraesproducoes.com.br

AcAdemiA cAriocA 

endereço: rua afonso cavalcanti, 455, 8º andar, sala 811 – cidade nova 
tel.: 3971-1936 
e-mail: academiacariocasmsdcrj@gmail.com

Ação comunitÁriA do brAsil 

endereço: praça mahatma Ghandi, 2 / salas 621 a 624 – centro 
tel.: 2253-6443 / 3104-7010 
e-mail: anapaula@acaocominutaria.org.br

AmAerj – tribunAl de justiçA 

endereço: avenida erasmo Braga, 115 – centro 
tel.: 3133-2315 / 3861-1113 
e-mail: ouvidoria@amaerj.org.br

ArenA cAriocA dicrÓ 

endereço: rua flora lobo – penha circular 
tel.: 3486-7643 / 7951-0203 
e-mail: arenacariocadicro@observatoriodefavelas.org.br  

ArenA culturAl jovelinA pÉrolA negrA 

endereço: praça ênio – pavuna 
tel.: 89013218 
e-mail: acjovelinaperolanegra@gmail.com

AssembleiA legislAtivA do estAdo do rio de jAneiro (Alerj) 
endereço: rua primeiro de março s/n – praça Xv  
tel.: 2588-1251 
e-mail: exposiçãoalerj@gmail.com
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AssociAção de mulheres de Ação e reAção 

endereço: avenida presidente João Goulart, s/n – vidigal 
tel.: 3322-9994 / 55*65*92248 
e-mail: mulherescomacaoereacao@gmail.com 

AssociAção semente dA vidA dA cidAde de deus – Asvi cdd 

endereço: travessa mesopotâmia, 32 – cidade de deus 
tel.: 3413-2425  
e-mail: asvirei@gmail.com

bAlAco roupAs AFro-brAsileirAs 

endereço: r. visconde de pirajá 550, loja 407 – ipanema  
tel.: 3903-8776 / 8126-0404 / 72013212 
e-mail: christinaabreu@ig.com.br

bAluArte AgÊnciA de projetos culturAis 

endereço: travessa do ouvidor, 36. Sala 701 – centro 
tel.: 3553-0818 / 3553-0819 
e-mail: baluarte@baluarteagencia.com.br

bAndo culturAl FAvelAdos 

e-mail: grupoculturalfavelados@hotmail.com

bAteriA mirim do cAntAgAlo 

tel.: 8500-9950 
e-mail: dapatotadogalo1978@gmail.com

bibliotecA do pArque de mAnguinhos 

endereço: rua Bartolomeu Gusmão, 850 – São cristóvão  
tel.: 2334-8915 / 2334-8916 / 2334-8917 
e-mail: diretoria@bibliotecademanguinhos.rj.gov.br

bibliotecA ecolÓgicA 

endereço: av. do canal, 89 – vila pinheiro/Bonsucesso 
tel.: 3868-3342 / 6932-0568 
Site: www.livrariaecologicadobrasil.blogspot.com

bibliotecA pArque dA rocinhA 

endereço: estrada da Gávea, 454 – rocinha 
tel.: 2334-7097 
e-mail: faleconosco@bibliotecadarocinha.rj.gov.br

bibliotecA pÚblicA dA mAngueirA  

endereço: rua Bartolomeu Gusmão, 850 – mangueira  
tel.: 22649407 / 32341538  
e-mail: silvina_pereira@yahoo.com.br

boccAnerA produçÕes ArtísticAs 

endereço: praça mahatma Ghandi, 2, sala 409 – cinelândia / centro  
tel.: 2292-8323/ 2246-2339 
e-mail: alexboccanera@gmail.com
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bonFilm AudiovisuAl ltdA 

endereço: rua engenheiro alfredo modrach, 259 – laranjeiras  
tel.: 2557-6717 
e-mail: bomfilm@bonfilm.com.br

cAiXA culturAl – projeto gente ArteirA 

endereço: avenida almirante Barroso, 25 – centro  
tel.: 3980-3815 
e-mail: caixacultural.rj@caixa.gov.br

cAsA dA Arte de educAr 

endereço: rua ana neri, 155 – Benfica  
tel.: 3860-3212 / 2533-1920 / 2524-7925 
e-mail: lola@artedeeducar.org.br

cAsA dA leiturA 

endereço: rua pereira da Silva, 86 – laranjeiras 
tel.: 2557-7437 
e-mail: proler.casadaleitura.cursos@bn.br

cAsA dA mulher de mAnguinhos 

endereço: avenida dom Helder câmara, 1184 – manguinhos 
tel.: 2334-8913 / 2334-8914 
e-mail: casadamulhermanguinhosrj@gmail.com

cAsA de Artes dA rocinhA 

endereço: rua Berta lutz nº, 84 – rocinha  
tel.: 2493-1832 
e-mail: casadeartedarocinha@gmail.com

cAsA de culturA dA cidAde de deus 

endereço: rua Jessé, 84 – cidade de deus 
tel.:3432-0582 
e-mail: casadeculturacdd@gmail.com

cedAe compAnhiA de AguA e esgoto – guAndu 

endereço: rua dr. ataide pimenta de morais, 225 – nova iguaçu 
tel.: 3759-1370 / 3759-1022 
e-mail: visitaguandy@cedae.com.br

cemitÉrio são FrAncisco XAvier 

endereço: rua monsenhor manuel Gomes, 155 – caju 
tel.: 2580-4129 

centro culturAl A histÓriA que eu conto 

endereço: rua antenor correia, 1 – Bangu  
tel.: 2404-0942 / 7766-4326 
e-mail: ahistoriaqueeuconto@gmail.com

centro culturAl cArtolA 

endereço: rua visconde de niterói, 1296 – mangueira  
tel.: 3234-5777  
e-mail: cartola.cartola@org.br 
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centro culturAl dA cAiXA econÔmicA FederAl – projeto gente ArteirA 

endereço: avenida almirante Barroso, 25 – centro  
tel.: 3980-3815 
e-mail: caixacultural.rj@caixa.gov.br

centro culturAl do bAnco do brAsil 

endereço: rua primeiro de março, 66 – centro  
tel.: 3808-2020 
e-mail: ccbbrio@bb.com.br

centro de cidAdAniA cidAde mArAvilhosA (cccm) 

endereço: av. distinção, lote 34 – Quadra d – Belford roxo  
tel.: 2751-2391 
e-mail: ccmong@hotmail.com

centro de cidAdAniA rinAldo de lAmAre 

endereço: av niemeyer, 776 – São conrado 
tel.: 3111-1082

centro de reFerÊnciA dA AssistÊnciA sociAl – AcAri 

endereço: rua Guaiuba, 150 – acari 
tel.: 3375-8011 
e-mail: cras_acari@hotmail.com

centro municipAl de sAÚde FernAndo brAgA lopes 

endereço: rua carlos Seidl, 1281 – caju  
tel.: 2580-0763 
e-mail: cmscaju@gmail.com / cajupsf@gmail.com

centro municipAl de sAÚde lincoln de FreitAs Filho 

endereço: rua álvaro alberto, 601 – Santa cruz 
tel.: 3395-4129 / 7818-8576 
e-mail: lilianberg.smsdc@gmail.com

centro municipAl de sAÚde mÁrio olinto 

endereço: rua ferraz, 2 pd 1 – cascadura 
tel.: 3899-7345

centro nAcionAl do Folclore e culturA populAr (cnFcp)  

endereço: rua do catete, 149  
tel.: 2285-0891 / 2285-0441 ramais: 204/205/206 
e-mail: educacao.cnfcp@iphan.gov.br

centro sociAl e culturAl tAtiAne limA 

endereço: rua São dagoberto 255a – realengo 
tel.: 3336-2799 / 3904-2308 ou 7731-0820 
e-mail: csctl255@yahoo.com.br

cesAm-rj (centro sAlesiAno do menor) 

endereço: rua luis zanchetta, 134 – riachuelo 
tel.: 3297-9800 
e-mail: christine.silva@salesiano.br
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cetep – irAjÁ 

endereço: estrada da água Grande, 87- irajá 
tel.: 2332-7857 
e-mail: secretariafaetec@iraja@gmail.com

ciA de lendAs 

e-mail: ciadelendas@gmail.com

cidAde dAs criAnçAs leonel briZolA 

endereço: est Serafim viegas, 88 – Santa cruz  
tel.: 2418-4870 / 3395-3407 / 2263-5507 
e-mail: ccleonelbrizola@rioeduca.net

cine cAriocA novA brAsíliA 

endereço: rua nova Brasília – praça do terço – complexo do alemão  
tel.: 7865-4571 / id: 81*115177 
e-mail: wellington@cinemagic.com.br

clínicA dA FAmíliA donA ZicA 

endereço: rua João rodrigues, 43 – São francisco Xavier  
tel.: 3253-9544 / 3278-2302 / 3895-8638 
e-mail: clinicadefamiliadonazica@gmail.com 

clínicA dA FAmíliA ernAni de pAivA FerreirA brAgA 

endereço: avenida João XXiii, s/n – Santa cruz  
tel.: 2416-5773 / 7737-7645 / 55*643*6562 
e-mail: maria_andrade20@yahoo.com.br

clínicA dA FAmíliA Felippe cArdoso 

endereço: avenida nossa Senhora da penha, 42 – penha 
tel.: 3977-7661 / 8464-0388 / 8498-7901 
e-mail: cffelipecardoso@vivario.org.br

clinicA dA FAmíliA mArcos otÁvio vAlAdão 

endereço: avenida pastor martin luther King Jr., 10976 – acari 
tel.: 2771-9630 / 2771-9420 / 2473-4021 
e-mail: ucfmarcosvaladao@vivario.org.br

clínicA dA FAmíliA sAmuel penhA vAlle 

endereço: av. cesario de melo, s/n – Santa cruz  
tel.: 3313-0945 / 123*31096 / 12*35936 
e-mail: marbargar@gmail.com

clínicA dA FAmíliA ZildA Arns 

endereço: rua engenheiro manoel Segurado s/n – Bonsucesso  
tel.: 8440-4352 
e-mail: cfzildaarns@vivario.org.br

clube de regAtAs do FlAmengo 

endereço: avenida Borges de medeiros, 997 – lagoa  
tel.: 2159-0100 
e-mail: secretaria@flamengo.com.br
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colÉgio cruZeiro 

endereço: rua carlos de carvalho, 76 – centro  
tel.: 3221-5000 
e-mail: luciene.hentschke@colegiocruzeiro.com.br

comlurb mAnguinhos 

e-mail: comlurb_sg10b@rio.rj.gov.br

comlurb mArÉ 

endereço: rua: teixeira ribeiro, s/n – maré  
tel.: 3105-1453 
e-mail: comlurb_nd30@rio.rj.gov.br

compAnhiA de teAtro ArtesAnAl 

endereço: rua voluntários da pátria, 190/sala 221 - Botafogo  
tel.: 3547-5181 
e-mail: contato@artesanalciadeteatro.com

compAnhiA híbridA 

endereço: rua aureliano portugal 195 – rio comprido  
tel.: 8101-7182 / 8694-6093 / 2264-9307 
e-mail: ciahibrida@gmail.com

compleXo esportivo dA rocinhA 

endereço: rua Berta lutz 84 – rocinha – São conrado  
tel.: 2334-6815

conselho tutelAr – cAmpo grAnde  

endereço: rua tendi, 54 – campo Grande   
tel.: 3394-2447 / 2415-8446

conselho tutelAr – rAmos 

endereço: rua professor lacê, 57 
tel.: 2290-4762 
e-mail: conselhoderamos@hotmail.com

conselho tutelAr – sAntA cruZ 

endereço: rua lopes de moura, 58 – Santa cruz 
tel.: 3395-0988 
e-mail: 27bpm@operacional.pmerj.org

cooperAtivA populAr mulheres de pedrA 

endereço: rua Saião lobato, 138 – pedra de Guaratiba 
tel.: 24177735  
e-mail: mulheresdepedra@hotmail.com

corcovAdo cAr service 

endereço: rua cosme velho 985, loja c – cosme velho  
tel.: 2285-5522 
e-mail: corcovado.carservice@hotmail.com

crAs mAriA clArA mAchAdo 

endereço: rua eduardo pinto vilar, s/n – conjunto João XXiii – Santa cruz  
tel.: 3156-9093 
e-mail: cras_mariaclara@yahoo.com.br
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depeXt uerj 

endereço: rua São francisco Xavier, 524 – Sala t. 1050 – Bloco f 
tel.: 2334-0548 / 0494 / 0097 / 0322 
e-mail: depext@uerj.br / depext_uerj@yahoo.com.br

detrAn – identiFicAção civil 

endereço: av . presidente vargas, 817 – centro  
tel.: 2332-0550 / 2332-0594

di trevi 

endereço: rua aurélio de figueiredo, 99 loja a – campo Grande 
tel.: 2413-5898 /3402-1479 / 8738-4740

digAí mArÉ (cAsA do psicÓlogo) 

endereço: rua Sofia, 50  
tel.: 3105-9024

ecobÉ – ciÊnciA com vidA 

endereço: rua conde de Bonfim, 1305 chalé – tijuca  
tel.: 3221-0400 
e-mail: contato@ecobecienciacomvida.com.br

ecomArApendi 

endereço: rua miranda valverde, 118/casa 101 – Botafogo  
tel.: 2552-6393 / 2551-6215 / 3215-1193 
e-mail: eco@ecomarapendi.org.br / intercambio@recicloteca.org.br

ecomuseu do quArteirão culturAl do mAtAdouro 

endereço: rua das palmeiras imperiais, s/n – Santa cruz 
tel.: 2418-3140 / 3158-9359 
e-mail: ecomuseusc@br.inter.net

embrApA AgrobiologiA 

endereço: embrapa agrobiologia rodovia Br 465, km 7 – Seropédica  
tel.: 3441-1500 / 2682-1230 / 3441-1597 
e-mail: vandrea@cnpab.embrapa.br

empresA grAnde rio reciclAgem AmbientAl 

endereço: r. engenheiro rocha freire, 50 – nova iguaçu  
tel.: 0800 2823-776  
e-mail: contato@granderioambiental.com.br

engenhAriA gAlvão 

endereço: rua Senador dantas 75 – centro  
tel.: 2210-1074 
e-mail: mtorres@galvao.com

escolA de mÚsicA dA rocinhA 

endereço: av. niemeyer, 776 – 17º andar, São conrado 
tel.: 3322-6358 / 8897-2391 
e-mail: em.rocinha@gmail.com
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escolA de mÚsicA dA universidAde FederAl do rio de jAneiro 

endereço: rua do passeio, 98, lapa 
tel.: 2240-1391 / 9977-8179 
e-mail: aloysiofagerlande@yahoo.com.br

escolA politÉcnicA de sAÚde joAquim venÂncio (FiocruZ) 

endereço: av. Brasil, 4365 – manguinhos. 
tel.: 3865-9797  
e-mail: rosanemarques@fiocruz.br

espAço culturAl dA mArinhA 

endereço: avenida alfred agache, s/n – centro 
tel.: 2104-6992

espAço culturAl escolA sesc de teAtro 

endereço: av. ayrton Senna, 5.677 – Jacarepaguá  
tel.: 3214-7404 
e-mail: assessoriadeculturaesem@gmail

espro – ensino sociAl proFissionAliZAnte 

endereço: rua do ouvidor, 50 – 3º andar – centro 
tel.: 3035-7800

estAção de trAtAmento de ÁguA guAndu – novA cedAe 

endereço: rua dr. ataide pimenta de morais, 225 – nova iguaçu  
tel.: 3759-1370 / 3759-1022 
e-mail: visitaguandu@cedae.org.br

estAção de Ferro do corcovAdo 

endereço: rua cosme velho, 513 – cosme velho 
tel.: 2558-1329 
e-mail: riccardopina@corcovado.com.br

estAleiro enseAdA pArAguAçu 

tel.: 3178-7796 / 7173-5756 
e-mail: marianalins@eepsa.com.br

estÉticA centrAl – oi Futuro 

endereço: rua dois de dezembro, 63 – flamengo  
tel.: 3426-9723 / 3131-3060 / 7536-2479 
e-mail: festival@esteticacentral.com.br

FAetec – cAtumbi 

endereço: rua do catumbi, 87 – catumbi 
tel.: 2502-7720

FAetec – quintino 

endereço: rua clarimundo de melo, 847 – Quintino Bocaiúva 
tel.: 2332-4127 / 2332-4065

FAetec – mArechAl hermes 

endereço: rua João vicente, 1775 – marechal Hermes 
tel.: 2332-4083 / 2332-4085 / 2332-1065. 
e-mail: cetepmarechalhermes@faetec.rj.gov.br / etevm@faetec.rj.gov.br
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FAetec – ctv correios 

endereço: rua leopoldo Bulhões, 530 – manguinhos 
tel.: 2332-4782 / 2334-8523

Fhio (Frente humAnA de intervençÕes orgAniZAdAs) 

endereço: casa do Barão – paschoal carlos magno, 73 
tel.: 2257-3340 
e-mail: fhio.org@gmail.com

FiocruZ 

endereço: av. Brasil, 4365 – manguinhos 
tel.: 2598-4242

FirjAn – sesi / senAi mArAcAnã 

endereço: rua São francisco Xavier, 417 – maracanã  
tel.: 3978-5336 
e-mail: faleconosco@firjan.org.br / wsfilho@firjan.org.br

Fluminense FootbAll club 

endereço: rua álvaro chaves, 41 – laranjeiras 
tel.: 3179-7400 
e-mail: angela.silva@fluminense.com.br

FundAção bÊnçãos do senhor 

endereço: avenida Brasil, 15.455 – parada de lucas 
tel.: 2481-5850 
e-mail: centrosocialbs@gmail.com

FundAção culturAl pAlmAres 

endereço: rua da imprensa, nº 16, sala 716, ed. capanema – centro 
tel.: 9760-8589 
e-mail: neia.daniel@palmares.gov.br

FundAção lAço rosA / ong entre AmigAs – sede do metrÔ rio 

endereço: avenida presidente vargas, 1000 – centro 
tel.: 8308-8552

FundAção leão Xiii 

endereço: rua Senador dantas, 76 – centro 
tel.: 2333-4628

FundAção mudes 

endereço: rua méxico, 119 / Sala 1202 – centro  
tel.: 2532-5125 
e-mail: auxiliadora.ruas@mudes.org.br / mccarvalho@mudes.org.br

FundAção pArques e jArdins do rio de jAneiro 

endereço: praça da república s/n – campo de Santana centro 
tel.: 2224-3870/ 2224-6691 / 2323-3512 / 2224-3726 
e-mail: smenezes@pcrj.rj.gov.br
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gAlpão dAs Artes reciclAdAs hÉlio g. pellegrino (comlurb) 

endereço: rua padre leonel franca s/n – Gávea  
tel.: 2249-2286 / 3874-5148 / 3874-5148 
e-mail: galpaodasartes@gmail.com / comlurb_pce_galpao@rio.rj.gov.br

gol de letrA 

endereço: rua carlos Seidl, 1141, 2º andar – caju 
tel.: 3895-9001 
e-mail: crislaine@goldeletra.org.br

grAnde rio (reciclAgem AmbientAl) 

endereço: rua f, 50, eng rocha freire, nova iguaçu – rJ 
tel.: 2765-9555 
e-mail: contato@riograndeambiental.com.br

greenpeAce 

endereço: rua alvarenga, 2331 – Butantã – São paulo. 
tel.: (11) 3035-1151 
e-mail: relacionamento@greenpeace.org

grÊmio recreAtivo escolA de sAmbA unidos dA vilA KennedY 

endereço: av. Brasil, 34320 – vila Kennedy  
tel.: 2405-3501

gres união dA ilhA 

endereço: estr. do Galeão, 322 – cacuia 
tel.: 3396-8169 / 7103-2348

grupo culturAl AFroreggAe – nÚcleo compleXo do Alemão 

endereço: rua Joaquim de Queiroz, 62 –complexo do alemão  
tel.: 3884-0767 / 8153-8663

grupo culturAl AFroreggAe – nÚcleo vilA cruZeiro 

endereço: praça São lucas, 1a – vila cruzeiro  
tel.: 2209-0084

grupo de Ação sociAl comunitÁriA gAsco 

endereço: av. presidente João Goulart, s/n - vila olímpica – vidigal 
tel.: 2602-5669

grupo de cApoeirA rodA vivA 

e-mail: osinaldonumero1@gmail.com

grupo de dAnçA “jovens de periFeriA” 

endereço: rua afonso cavalcânti, 455 – cidade nova 
e-mail: contatos@jpmove.com.br / jovensdeperiferia@hotmail.com

grupo de FormAção de educAdores populAres 

endereço: rua aureliano portugal, 195 – rio comprido  
tel.: 3798-3063 / 8124-7757 
e-mail: gefep_rio@yahoo.com.br
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grupo desAbAFo urbAno 

endereço: av. Brasil, 34865 – vila Kennedy  
tel.: 4104-4661

guArdA municipAl do rio de jAneiro 

endereço: av. pedro ii, 111 – São cristóvão  
tel.: 2976-6224 / 2976-6185         
e-mail: gm_gre@gm.rio.rj.gov.br

hortA jArdim do Anil 

tel.: 9920-1161 
e-mail: dircehortajanil@hotmail.com

icos cidAdAniA 

endereço: rua visconde de piraja, 577 / 605 – ipanema  
tel.: 3298-6091 
e-mail: howell@icosgroup.net

ineA – instituto estAduAl do Ambiente 

endereço: avenida venezuela, 110 – praça mauá  
tel.: 2334-9444 – 9444-2804 
e-mail: carrerasea@gmail.com

inFrAero 

endereço: avenida vinte de Janeiro, s/n – Galeão 
tel.: 3398-4193 
e-mail: j.wilson@infraero.gov.br / infraerocargogaleao@infraero.gov.br

instituto bioneXo 

endereço: av. eng. luís carlos Berrini, 936 – itaim Bibi, São paulo. 
tel.: (11) 3133-8100 
e-mail: institutobioanexo@bionexo.com

instituto bolA prA Frente 

endereço: av. Sargento isanor de campos, 401 – Guadalupe 
tel.: 3018-5858 / 9345-4444 / 2458-0114 / 3018-5858 
e-mail: contato@bolaprafrente.org.br

instituto brAsileiro de AnÁlises sociAis e econÔmicAs (ibAse) 

endereço: avenida rio Branco, 124 – centro 
tel.: 2509-0660 
e-mail: comunicacao@ibase.br

instituto cocA-colA 

tel.: 2238-6199 
e-mail: william.silva2007@ig.com.br

instituto criAnçA É vidA 

endereço: rua fernandes moreira, 1.166 – 7º andar – chácara Santo antônio – São paulo 
tel.: (11) 5185.4510 / fax (11) 5185.4511 
e-mail: atendimento@criancaevida.org.br
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instituto econAção 

tel.: 3511-5271 
e-mail: econacao@hotmail.com

instituto embelleZe 

endereço: avenida cesário de melo, 2778 – campo Grande  
tel.: 8820-9198 
e-mail: parceriaembelleze@institutoembelleze.com / tunaimendes@gmail.com

instituto embelleZe – unidAde de bAngu 

endereço: rua francisco real, 1842 – Bangu 
tel.: 2401-2620 
e-mail: rj.bangu@institutoembelleze.com

instituto embelleZe – unidAde irAjÁ 

endereço: avenida monsenhor félix, 985 – irajá  
tel.: 3014-3803 
e-mail: rj.iraja@institutoembelleze.com

instituto embelleZe – unidAde mAdureirA 

endereço: rua dagmar da fonseca, 29 – madureira  
tel.: 3833-3311 / 7475-3413 
e-mail: madureira@institutoembelleze.com

instituto espro 

endereço: rua do ouvidor, 50, 3º andar – centro  
tel.: 3035-7800 
e-mail: relacionamentorio1@espro.org.br; 

instituto FederAl do rio de jAneiro 

endereço: rua pereira de almeida, 88 – praça da Bandeira 
tel.: 2273-7828

instituto gAlpão gAmboA 

endereço: rua da Gamboa, 279 – zona portuária  
tel.: 2516-5929 
e-mail: claudete.braz.santana@gmail.com / mariacristinag@gmail.com

instituto invepAr 

endereço: avenida almirante Barroso, 52 – 30º andar – centro  
tel.: 2211-1300 / 3296-3679 / 3296-3677 
e-mail: imprensa@invepar.com.br / dri@invepar.com.br

instituto moleque mAteiro 

endereço: av. leonel franca, 480 / sala 21B – Gávea  
tel.: 3529-8335 / 9102-9754 
e-mail: felipe@molequemateiro.com.br 

instituto noos 

endereço: rua alvares Borgeht, 27 – Botafogo  
tel.: 2197-1500 / 2197-1501  
e-mail: noos@noos.org.br / ncbbfernandes@terra.com.br / vaniaizzo@gmail.com
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instituto pereirA pAssos – upp sociAl – turAno, FormigA, borel, sAlgueiro 

endereço: rua Gago coutinho, 52 – laranjeiras 
tel.: 2976-6666 
e-mail: contato@uppsocial.org

instituto promundo 

endereço: rua méxico, 31 – Bloco d/Sala 1502 centro 
tel.: 2215-5216 / 9394-8621 
e-mail: v.fonseca@promundo.org.br

inteb – inclusão no trAbAlho e nA educAção brAsileirA. projeto de 

AprimorAmento educAcionAl e inclusão proFissionAl 

endereço: estrada do campinho, 4700 – campo Grande  
tel.: 3314-2393 / 55*14*7950 
e-mail: intebcursosprofissionalizantes@gmail.com

intituto visÕes do morro 

endereço: rua francisco, 446 Bloco 2 /304 – praça Seca  
tel.: 8710-5155 / 9646-1199 
e-mail: pacenafe@hotmail.com

isbet – instituto brAsileiro prÓ educAção, trAbAlho e desenvolvimento 

endereço: avenida almirante Barroso, 2 – centro 
tel.: 2215-3066 
e-mail: isbet.rj@gmail.com

jArdim botÂnico 

endereço: rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim botânico 
tel.: 3874-1214 
e-mail: jbrj@jbrj.gov.br

jArdim botÂnico – nÚcleo educAção AmbientAl 

endereço: rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim botânico 
tel.: 2274-7374 / 2274-7332 
e-mail: nea@jbrj.gov.br

jArdim escolA cordeirinhos de jesus 

endereço: rua Gibraltar, 34 – costa Barros  
tel.: 3019-3885 /3339-4252 / 9239-8339

jongo dA serrinhA 

endereço: rua Balaiada, s/n – madureira  
tel.: 3457-4176 / 9104-8118 
e-mail: marilumarmello@yahoo,com.br

jornAl “A noticiA por quem vive” 

endereço: travessa mesopotâmia, 32 – cidade de deus  
tel.: 7237-5936 
e-mail: anoticiaporquevive@googlgroups.com

junior Achievement do rio de jAneiro 

endereço: rua evaristo da veiga, 47 – Sala 606 – centro  
tel.: 2292-5916 / 2292-5018 
e-mail: marketing@jarj.org.br / programas2@jarj.org.br / diretoria@jarj.org.br 
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KinopleX 

endereço: praça mahatma Gandhi, 2, 3º andar cep: 20031-100 
tel.: 3974-1137 
e-mail: erika.santos@kinoplex.com.br

lAmsA – linhA AmArelA 

endereço: av. carlos lacerda s/n – praça do pedágio – água Santa  
tel.: 3296-3611 
e-mail: socioambiental@lamsa.com.br / renata.britto@lamsa.com.br 

livrAriA ecolÓgicA do brAsil 

tel.: 2270-4724  
e-mail: livrariaecologicadobrasil@hotmail.com

lonA culturAl herbert viAnA  

endereço: rua ivanildo alves s/n – nova maré 
tel.: 3105-6815 / 7871-7692 
e-mail: lonadamare@gmail.com

lonA culturAl hermeto pAscoAl 

endereço: praça 1º de maio s/n – Bangu 
tel.: 3332-4909 
e-mail: lonacultural.bangu@ig.com.br  

lonA culturAl terrA 

endereço: rua marcos de macedo s/n – praça edson Guimarães – Guadalupe 
tel.: 3018-4203 / 77155220/ 124*40033 
e-mail: lonaterra@veloxmail.com.br

memoriAl getÚlio vArgAs 

endereço: praça luís de camões s/n – Glória 
tel.: 2245-7577 
e-mail: cesar.culturario@gmail.com

metrÔrio 

endereço: av. presidente vargas, 2000 – centro 
tel.: 3211-6450 / 3211-6445 / 9176-8466 
e-mail: viviane.barros@metrorio.com.br

mídiA mArÉ 

endereço: av. Bento ribeiro dantas, 68 – maré  
tel.: 3104-4623 / 7780-1328 /12*46943 
e-mail: midiamare@hotmail.com

multiterminAis 

endereço: av. nilo peçanha, 11 – Gr. 405 – centro  
tel.: 3095-6625 
e-mail: anne.silva@multiterminais.com.br

museu AeroespAciAl 

endereço: av. marechal fontenelle, 2000 – campo dos afonsos  
tel.: 2108-8954 / (21) 2108-8955 
e-mail: ivan.musal.fab@gmail.com
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museu cAsA de benjAmin constAnt 

endereço: rua monte alegre, 255 – Santa teresa 
tel.: 3970-1177/1168 
e-mail: mcbc@museus.gov.br

museu cAsA do pontAl 

endereço: estr. do pontal, 3295 – recreio Bandeirantes   
tel.: 2490- 4013 
e-mail: educativo@museucasadopontal.com.br

museu dA chÁcArA do cÉu 

endereço: rua murtinho nobre, 93 – Santa teresa  
tel.: 3970-1198/3970-1209 
e-mail: comunicacao@museucastromaya.com.br

museu dA mArÉ 

endereço: av. Guilherme maxwell, 26 – maré  
tel.: 3868-6748 
e-mail: contato@museudamare.org.br

museu dA vidA – FiocruZ 

endereço: av. Brasil, 4365 – manguinhos 
tel.: 2590-6747 / 3865-2130 / 3865-2161 / 3865-2108 
e-mail: albertotimbo@yahoo.com.br

museu dAs telecomunicAçÕes – oi Futuro 

endereço: rua dois de dezembro, 63 – flamengo 
tel.: 3131-3060 / 3235-5830 / 9429-1623 
e-mail: educativo-oifuturo@oi.com.br

museu de Arte contemporÂneA de niterÓi – mAc 

endereço: mirante da Boa viagem, s/nº, Boa viagem – niterói 
tel.: 2290-2400 
e-mail: mac.educacao@gmail.com

museu de Arte modernA do rio de jAneiro. 

endereço: av. infante dom Henrique 85 – aterro do flamengo  
tel.: 2240-4948 / 9965-4252 
e-mail: educacao@mamrio.org.br

museu de Artes do rio – mAr 

endereço: praça mauá, 5, centro  
tel.: 2203-1235 
e-mail: info@museudeartedorio.org.br

museu de AstronomiA e ciÊnciAs AFins – mAst 

endereço: rua General José cristino, 77 – São cristóvão  
tel.: 3514-5229 / 3504-9164 / 3878-9127 / 2589-8972 / 3504-9127 
e-mail: cave@on.br
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museu de FAvelA – muF 

endereço: rua nossa Senhora de fátima, 7 – igrejinha – 2º andar – morro do cantagalo – 
ipanema 
tel.: 2267-6374 

museu do índio 

endereço: rua das palmeiras, 55 – Botafogo.  
tel.: 3214-8700

museu do meio Ambiente 

endereço: rua Jardim Botânico 
tel.: 3874-1229 
e-mail: agendamento@museudomeioambinete.com.br

museu histÓrico dA políciA militAr 

endereço: rua marquês de pombal, 128 – cidade nova 
tel.: 2332-6668 /2242-4059 
e-mail: museu_pmerj@policiamilitar.rj.gov.br

museu histÓrico nAcionAl 

endereço: praça marechal Âncora – centro  
tel.: 2550-9220 / 2550-9239 
e-mail: projetossociaismhn@gmail.com

museu internAcionAl de Arte nAiF (miAn) 

endereço: rua cosme velho, 561 – cosme velho  
tel.: 2225-1033 
e-mail: tlevy@museunaif.com.br

museu light de energiA 

endereço: av. marechal floriano, 168 – centro  
tel.: 2211-4420/7529 / 7856-3896 
e-mail: visitamuseudaenergia@canalcomcult.com.br

museu literÁrio de bAngu 

endereço: rua Silva cardoso, 349 – Bangu 
tel.: 3331-0025 
e-mail: bangu@bangu.org.br

museu nAcionAl 

endereço: Quinta da Boa vista, s/n – São cristóvão 
tel.: 2562-6900

museu nAvAl 

endereço: rua dom manoel, 15 – centro 
tel.: 2233-9165 / 2104-6851

nAturA cosmÉticos 

endereço: av. das américas, 500 – Barra da tijuca 
e-mail: patriciacampos@natura.net

nAve do conhecimento AbdiAs do nAscimento 

endereço: rua antenor correia, 1 – Bangu 
e-mail: glaucia.simoes@idaco.ogr.br
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nAve do conhecimento – irAjÁ 

endereço: praça nossa Senhora da apresentação 
tel.: 2471-5358 
e-mail: kadu.scorzello@idaco.org.br

noph – nÚcleo de orientAção e pesquisA histÓricA 

endereço: rua do império, s/n – Santa cruz 
tel.: 2976-2548 
e-mail: hhqueiroz@oi.com.br

nÓs do morro 

endereço: r. dr. olinto de magalhães, 54 – vidigal  
tel.: 3874-9411 
e-mail: contato@nosdomorro.com.br

nÚcleo de culturA ciÊnciA e sAÚde 

endereço: rua afonso cavalcanti, 455 / 701 Bloco 1 
tel.: 3971-1104  
e-mail: vitorpordeus@gmail.com

nÚcleo proA (prevenção reAliZAdA com orgAniZAção e Amor) 

endereço: rua Gomes lopes, 12 fundos, morro dos prazeres – Santa teresa 
tel.: 9227-6574 
e-mail: nucleoproa@yahoo.com.br

obrA sociAl sAntA cAbrini 

endereço: rua conde de Bonfim, 1305 – tijuca  
tel.: 2238-6157 
e-mail: santacabrini@oi.com.br

oi gAlerA 

e-mail: oi-galera-oficina-decultura@hotmail.com

ong As chArmosAs 

endereço: rua carlos Gonçalves penna – pilares  
tel.: 3022-7778  
e-mail: ongascharmosas@gmail.com 

ong deFensores do plAnetA 

e-mail: defensoresdoplaneta0@gmail.com

ong ressurgir 

endereço: av. paulo de frontin, 435 – rio cumprido. 
tel.: 2213- 4440 / 2502-2939 
e-mail: ressurgir@ressurgir.org.br

ong sAber viver -projeto Adolescentro 

tel.: 3105-6806 / 7426-7929 
e-mail: contato@saberviver.org.br

ong se essA ruA Fosse minhA 

endereço: rua alice, 298 – laranjeiras  
tel.: 3648-0298 
e-mail: natalia@seessarua.org.br
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pApo de responsA 

e-mail: rchavesalmeida@ig.com.br

pArque de mAteriAl eletrÔnico dA AeronÁuticA rj 

tel.: 2117-7239 / 7823-3177 
e-mail: tathianaalmeida@ctcea.org.br

pArque ecolÓgico sitiÊ 

endereço: avenida presidenta João Goulart, s/n – vidigal 
tel.: 9537-7786 
e-mail: sitie.vidigal.33@facebook.com

pArque estAduAl dA pedrA brAncA 

endereço: estr. pau da fome, 4002 – Jacarepaguá  
tel.: 2446-4557

pAstorAl dA criAnçA 

endereço: estrada do taquaral, 716 – Senador camará  
tel.: 9112-7078 
e-mail: graciete.augustasilva@gmail.com

petite dAnse 

endereço: rua uruguai, 463, tijuca 
tel.: 2571-4741 / 2571-7531 
e-mail: petitedanse@petitedanse.com.br

petrobrAs 

endereço: av. república do chile, 500/23º andar – centro  
tel.: 3212-3177 
e-mail: flaviofortes.infotec@petrobras.com.br

plAnetÁrio do rio 

endereço: rua vice-Governador rubens Berardo, 100 – Gávea 
tel.: 2274-0046 
e-mail: agendamentobla@planetario.rio.rj.gov.br

polo empresAriAl dA pAvunA 

endereço: rodovia presidente dutra, 2550 – Bloco 1 – armazém 6 – pavuna  
tel.: 2474-0461 / 7816-3268 / 24*26203 
e-mail: pep@pep.org.br / sergio@pep.org.br 

ponto cine guAdApule 

endereço: Guadalupe Shopping estr. camboatá – Guadalupe  
tel.: 3106-9995 / 3106-0886  
e-mail: contato@pontocine.com.br

portAl comunitÁrio cidAde de deus 

endereço: rua israel 126 – cidade de deus 
tel.: 7237-5936 
e-mail: asvirei@gmail.com

portAl memÓriA olímpicA 

Site: www.esporteessencial.com.br
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posto de sAÚde dr. eithel pinheiro oliveirA limA 

endereço: rua pirapora - turiaçu 
tel.: 2401-1162 / 3331-8420 / 3332-9207

posto de sAÚde dr. pedro nAvA 

endereço: rua do pernambucano s/n – mendanha – campo Grande. 
tel.: 2413-7680 
e-mail: pspnava@rio.rj.gov.br

posto de sAÚde FAmíliA novA AliAnçA 

endereço: av. do funcionário, 70 – Bangu 
tel.: 3291-7206

progrAmA nAcionAl de incentivo A leiturA (proler) – bibliotecA nAcionAl 
endereço: rua pereira da Silva, 86 – laranjeiras 
tel.: 2557-7437 / 94305392 
e-mail: proler@bn.br / luiza@bn.br 

projeto coZinhA brAsil – sesi 
endereço: av. Graça aranha, 1, 1º andar – centro 
tel.: 2563-4522 / 8135-6211  
e-mail: cozinhabrasil@firjan.org.br

projeto de eXtensão mudA mÁrÉ – uFrj 
tel.: 8843-6221 / 9552-1022 
e-mail: mudamare@gmail.com

projeto encontro esperAnçA 

endereço: rua açaré, 88 , Grajaú 
tel.: 3259-2529/ 7627-0624 
e-mail: marcianotoro@gmail.com

projeto girAssol 

endereço: rua acaÚ nº 93 – engenho novo  
tel.: 3879-4591 / 8147-3737 
e-mail: projetogirasol@gmail.com

rAdio mec 

endereço: rua da republica, 141 – centro  
tel.: 2117-7853 
e-mail: ouvinte@radiomec.com.br

rAdio roquete pinto Fm 94.1 
endereço: av. erasmo Braga 118 / 11º andar – centro 
tel.: 2333-2094 
e-mail: alpaluiz@hotmail.com

redes de desenvolvimento dA mArÉ 

endereço: rua Sargento Silva nunes, 1012 – nova Holanda – maré  
tel.: 3105-5531 
e-mail: secretaria@redesdamare.org.br

repÚblicA dA Arte 
endereço: r. maj. almeida costa, 39 – campo Grande  
tel.: 2416-3396
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sAcolão dA economiA 
endereço: est. da pedra, s/n – pedra de Guaratiba 
tel.: 3313-1309

sAdA trAnsportes e ArmAZenAgens 

endereço: rua carlos Seidl 993 – caju  
tel.: 2121-1714 
e-mail: rio.cipa@sada.com.br

sAÚde cAriocA – cAp 3.3  

endereço: rua min. edgard romero, 276 – madureira  
tel.: 3017-6181 / 7681-8537 
e-mail: cap3.3@rio.rj.gov.br / saudecarioca3.3@gmail.com 

secretÁriA municipAl de conservAção 

endereço: rua maia de lacerda, 167 – estácio 
tel.: 3351-4269 

secretAriA municipAl de meio Ambiente – centro de educAção AmbientAl 

endereço: rua afonso cavalcanti, 455 – 12º andar – cidade nova 
tel.: 2976-3185 
e-mail: cea@pcrj.rj.gov.br

senAi sAntA cruZ 

endereço: rua felipe cardoso, n° 713 – Santa cruz  
tel.: 0800 0231 231 | 4002 0231 
e-mail: faleconosco@firjan.org.br

ser cidAdão 

endereço: rua fernanda, 140 – madureira  
tel.: 2221-8830 / 8164-2454 / 7807-4203 
e-mail: danielpereira@sercrio@org.br

sesc engenho de dentro 

endereço: avenida amaro cavalcanti, 1661 – engenho de dentro 
tel.: 3822-4830/3822-9529 
e-mail: fatimapereira@sescrio.org.br / engenhodedentro@sescrio.org.br

sesc mAdureirA 

endereço: rua ewbanck da câmara, 90 – madureira  
tel.: 3350-7744 / 3350-3532 / 3350-6862  
e-mail: anacristinanunes@sescrio.org.br / lucianacheble@sescrio.org.br

sesc rAmos 

endereço: rua teixeira franco, 38 – ramos 
tel.: 2290-4003 / 2290-4453 
e-mail: sescramos@sescrio.org.br / centraldereservas@sescrio.org.br

sesc rio 

endereço: rua marquês de abrantes, 99 – flamengo  
tel.: 3138-1020
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sesc rio – unidAde são joão de meriti. 

endereço: av. automóvel clube, 66 – São João de meriti  
tel.: 2755-7070/ 2755-6644 / 2755-6513. 
e-mail: monicacruz@sescrio.org.br

sesc sAntA luZiA 

endereço: rua Santa luzia, 685 – centro  
tel.: 2279-4040 / 2524-1377 / 3974-8897 / 3974-8897 
e-mail: biancamello@sescrio.org.br / viviane maedo@sescrio.org.br / andreamedrado@sescrio.
org.br

sesc tijucA 

endereço: r. Barão de mesquita, 539 – tijuca 
tel.: 3238-2164 / 3238-2428 / 3238-2165 
e-mail: tijuca.educsaude@sescrio.org.br 

sesc unidAde mAdureirA 

endereço: r. ewbanck da câmara, 90 – madureira  
tel.: 2489-5957

sesi cidAdAniA – upp providÊnciA 

endereço: rua ebroino uruguai, 251 – providência 
tel.: 2253-4168 
e-mail: edlsilva@firjan.org.br / eddcarvalho@firjan.org.br 

sest – serviço sociAl do trAnsporte 

endereço: avenida cesário de melo, 11.806 – paciência  
tel.: 2409-6108 / 2409-6527 
e-mail: renatacantanessa@sestsenat.org.br

shopping bAngu 

endereço: rua fonseca, 240 – Bangu 
tel.: 3078-0073

shopping novA AmÉricA 

endereço: av. pastor luther King Jr., 126 – del castilho 
tel.: 3083-1014

sociedAde beneFicente de AnchietA  

endereço: av. nazaré, 2336 – anchieta  
tel.: 2455-8144 / 2455-8112 
e-mail: sba@mrr.org.br

sociedAde pestAloZZi do brAsil 

endereço: rua visconde de niterói, 1450 – mangueira  
tel.: 3860-9797

sociedAde uniFicAdA de ensino superior Augusto mottA – unisuAm 

(enFermAgem) 

endereço: rua voluntários da pátria, 301 / Sala 901, Botafogo 
tel.: 3882-9797 / 2564-2244 / 2560-4636 
e-mail: nanndabernardo@hotmail.com
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som do liXo (insturmentos musicAis reciclAdos) sesc mAdureirA 

endereço: r. ewbanck da câmara, 90, madureira 
tel.: 3350-7744 
e-mail: sac@sescrio.org.br

sos – serviços de obrAs sociAis 

endereço: rua carlos Sheide 114, caju 
tel.: 3860-6211 
e-mail: soscaju@ig.com.br

spectAculo 

endereço: av. rodrigues alves, 847 – zona portuária  
tel.: 2233-2875 / 2223-2976 / 2547-0463 / 2235-1031

sub-preFeiturA dA tijucA 

endereço: rua conde de Bonfim, 764 / 2o andar – tijuca  
tel.: 2571-1342 / 2571-1749 / 2238-5616 
e-mail: ca-tijuca@rio.rj.gov.br

supermercAdos multi mArKet 

endereço: av. alfredo albuquerque, 56 – vila Kennedy  
tel.: 2405-2910

supermercAdos unidos 

endereço: travessa Baical, 10 – vila Kennedy  
tel.: 24054752

superviA 

endereço: rua da américa, 210 – Santo cristo  
tel.: 2199-3819 / 2111-9542 
e-mail: dercy.costa@supervia.com.br

teAtro mArio lAgo 

endereço: rua Jaime redondo s/n- vila Kennedy  
tel.: 2405-5466

theAtro municipAl 

endereço: praça floriano – cinelândia 
tel.: 2332-9191 / 2332-9134

teAtro municipAl do jocKeY 

endereço: av. Bartolomeu mitre, 1110 – leblon  
tel.: 3114-1286

teleFÉrico do Alemão / superviA 

endereço: praça das nações, s/n – Bonsucesso  
tel.: 2199-3819 / 6706-1902

territÓrios dA pAZ 

tel.: 6902-1400 
e-mail: vanessa.socialrj@gmail.com
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tetrA pAK 

tel.: (11) 97287-0853 / 99605-2725 
e-mail: elaine.elasv@gmail.com / marcus.fattor@tetrapak.com 

tv comunitÁriA do compleXo do Alemão (tv compleXo) 

e-mail: tvcomplexo@gmail.com

uAdemA 

endereço: rua castro tavares, 101 loja 3 – manguinhos  
tel.: 2209-2185 / 2209-2193 
e-mail: leandro@uadema.org.br / marcos.desa@yahoo.com.br 

unicirco mArcos FrotA 

endereço: parque municipal da Quinta da Boa vista 
tel.: 2580-7036 
e-mail: unicirco@unicirco.org.br 

unidAde de políciA pAciFicAdorA sociAl de mAnguinhos 

endereço: rua Gago coutinho, 19 / 4º andar – largo do machado 
tel.: 8606-5903 
e-mail: lmaia@uppsocial.org

unidAde municipAl de medicinA veterinÁriA jorge vAitsmAn 

endereço: rua Bartolomeu de Gusmão, 1120 – São cristóvão 
tel.: 2254-2100 
e-mail: marilunoronha@yahoo.com.br / ijv@rio.rj.gov.br 

unisuAm unidAde bonsucesso 

endereço: avenida paris, 72 
tel.: 3882-9797  
e-mail: renataf@unisuam.edu.br / roses@unisuam.edu.br 

upA – unidAde de pronto Atendimento vilA KennedY 

endereço: praça dolomitas S/n, vila Kennedy  
tel.: 2405-4167

upp dos prAZeres e escondidinho 

endereço: rua Gomes lopes nº 12 / rua ladeira lauriano  
tel.: 2334-8124 / 2334-8123 
e-mail: escondidinho@upp.pmerj.org 

upp sociAl mAngueirA e tuiuti  

tel.: 9103-0192 / 8478-4066 
e-mail: contato@uppsocial.org

usinA dA cidAdAniA  

endereço: avenida Brasil, 3141 – manguinhos 
tel.: 3891-2096 

verdejAr 

endereço: travessa Soldado adelino de oliveira, morro da esperança – olaria  
tel.: 4107-0242 
e-mail: contato@verdejar.org.br 
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viAção AcAri 

endereço: rua miguel rangel, 493  
tel.: 3359-5125 
e-mail: acari@rioonibus.com

vilA olímpicA Artur dA tÁvolA 

endereço: rua visconde de Santa isabel – vila isabel  
tel.: 3294-8511 / 2056-0139

vilA olímpicA cArlos cAstilho 

endereço: estrada do itararé, 460 – ramos / complexo do alemão 
tel.: 3886-9780 / 7877-9924

vilA olímpicA clArA nunes 

endereço: rua pedro Jório, fazenda Botafogo 
tel.: 2671-3617 / 3014-2353 / 3014-2281 
e-mail: galmarques35@gmail.com 

vilA olímpicA dA mArÉ 

endereço: rua tancredo neves s/n – Bonsucesso 
tel.: 3868-7083 / 7839-3175 / 8128-8963 
e-mail: uevom@vilaolimpicadamare.org.br / smbagarcia@gmail.com

vilA olímpicA jornAlistA ArY de cArvAlho 

endereço: rua paulino do Sacramento, s/n – vila Kennedy 
tel.: 2405-5753 / 10*83292

vilA olímpicA mAnÉ gArrinchA 

endereço: rua Sancredo neves, s/n° – Bonsucesso  
tel.: 2580-4938 / 3868-7083 
e-mail: vilaolimpicadocaju@gmail.com 
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o ciedS, centro integrado de estudos e programas de desenvolvimento 

Sustentável, é uma instituição Social Sem fins lucrativos, filantrópica, 

detendo titularidade de utilidade pública federal, com status de consultor 

especial do conselho econômico e Social das nações unidas – ecoSoc, 

desde julho de 2013. 

com sede na cidade do rio de Janeiro, o ciedS desenvolve projetos 

em todo o território nacional, tendo filial em São paulo e escritório de 

representação no ceará. 

o ciedS articula parcerias estratégicas para a construção de redes 

para a prosperidade, o que entendemos como boa educação, boa 

alimentação, saúde, governança e confiança no futuro.

Somos criadores e articuladores de tecnologias que promovem políticas 

públicas mais efetivas e um investimento social estratégico. em 15 

anos de experiência e mais de 354 projetos realizados em diferentes 

áreas como saúde, cultura, empreendedorismo, educação, juventude e 

desenvolvimento, a instituição foca em gestão de excelência para gerar 

resultados pertinentes e transformadores para todos os públicos.

a consolidação de nossa experiência é decorrência dos programas e 

projetos já executados e da trajetória profissional de nosso corpo técnico, 

além do aprofundamento de estudos e reflexões sobre os temas no 

campo do desenvolvimento sustentável.

temos a convicção de que cada pessoa possui em si mesma o potencial 

para se desenvolver – e assim construir uma sociedade mais próspera e 

sustentável. nosso papel é articular forças, aportar metodologias e gerar 

conhecimento, para fazer acontecer a transformação que empodera os 

indivíduos.

www.cieds.org.br

o ciedS





FIChA	TÉCNICA

CENTRO	INTEGRADO	DE	ESTUDOS	E	PROGRAMAS	 
de deseNvoLviMeNto susteNtÁveL – cieds

diretor presidente: vandré Brilhante

diretor executivo: fabio muller 

comitê gestor: aldeli carmo, elisabeth alvarenga, Glaucia oliveira, marcia florêncio e roselene Souza

projeto bAirro educAdor – equipe: junho 2010 / Agosto 2013

coordenação: marcia florêncio e Bruno lopes

gestores de núcleo: adriano moreira de araújo, ana cristina de Souza, anderson correa, 
claudia Garcia, fabiano Silva, Gizele avena, José roberto lobo, Kalina Honório, maria do Socorro 
Brandão, mary lança, rejane Bolquett e rosineide de freitas.

coordenação pedagógica: Karina trotta

Assessor Administrativo: vander castro

Assistentes de comunicação: ana paula Santana, danielle ribeiro e thiago pereira maia

estagiária de comunicação: thais ribeiro Bento

Auxiliar Administrativo: danielle fernandes

gestores de projeto: adilson Gomes Junior, adriana fernandes, aline alves Silva, aline franca 
dos Santos, aline Gomes, amanda dos Santos, amanda teles, amarildo Silva, ana carolina 
duarte de Souza, ana Gabriela ribeiro da Silva, ana paula de araújo, ana Sarah cardoso, andré 
luiz feital, andrea egídio, andrea tubbs costa, arley macedo, Barbara cristina Brandão, Bruno 
aguiar, carla Sue ellen, carlos José de carvalho, carmen rosane da Silva, caroline pires, cristiane 
de araújo, cristiane ribeiro, cristina Santos moreira, daiane dos Santos, debora targino, deborah 
Sobrino, diogo dutra, eduardo Bertoche, eliude Santana, elizabete moreno, fabiana cezario dias, 
fabiana Giannini, felipe fernandes, fernanda aguiar, fernanda Souza, flavio Soares, francelaine de 
moura, francisca assis, Gisele Bento, Gisele de mota, Glaucia almeida marinho, Guaraciara Gonçalves, 
Herbert Borges, Hugo de oliveira, Jacqueline Gonçalves, Jéssica tamara de paula, Josué Gonçalves, 
Jussara Barbosa, Kariny correia, lauana abreu, leandro lima, leonardo areal, leonardo de oliveira, 
leonardo lopes, luana farias, luciano Gomes, luciene da Silva Santos, luisa faustino, luiz fernando 
pinto, luiz renato padilha, maira mendes pita, marcelly pereira, marcelo coutinho, marcia fernandes 
dos Santos, marcio Garcia, maristela lima, michel passos, natalia Bordao, nathalia lemos, paula 
regina de azevedo, paulo renato Safadi, philippe valentim, priscila vicente teixeira, priscilla Babo, 
rangel vieira, raphael José Baptista, raphael pequeno, rivânia lima, Sabrina Souza, Simone ferreira, 
Suelem assunção, Suely firmino, tais vidal, tatiana neves, tatiana rodrigues, tatiana Salvador, 
thiago Sobral, tiago rosa, victor rocha, vinícius lima e Yohana mazza.

voluntária: priscilla celeste

pesquisa e monitoramento: luciano cerqueira, luisa nobrega
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concepção: vandré Brilhante

coordenação: Bruno lopes, marcia florêncio, marina rotenberg 

textos: Bruno lopes, mary lança e marcia florencio

pesquisa e organização: amanda teles, Bruno lopes, carla Sue ellen, claudia Garcia,  
Kalina Honório, Karina trotta, marcelly pereira, marcia florêncio e priscila Babo

revisão de conteúdo: fábio muller, Gizele avena, José roberto lobo, marina rotenberg,  
thiago maia e vandré Brilhante

revisão ortográfica: thiago maia, vander castro e Silvia rebello

projeto gráfico, diagramação e criação de ícones: ilustrarte design e produção editorial e  
Br75 produções

Fonte de informações: Banco de dados do Bairro educador e mapeamentos comunitários  
dos Bairros educadores

rio de jAneiro – outubro/2013
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