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Iniciativa conta com patrocínio do “Programa Petrobrás Desenvolvimento & Cidadania” 

Vislumbrar um novo projeto de vida para adolescentes egressos da Fundação CASA por meio 

da arte e da educação. Este é um dos objetivos do Projeto Ateliê Escola – Convivência e Arte, 

sob a coordenação do Centro de Educação e Assessoria Popular – CEDAP, de Campinas. O 

projeto conta com o patrocínio da Petrobrás, tendo sido aprovado no Processo Seletivo Público 

2010 do “Programa Petrobrás Desenvolvimento & Cidadania”. 

Voltado para 60 adolescentes de 15 a 17 anos, egressos da Fundação CASA prioritariamente, o 

projeto consiste em ofertar oficinas de arte-educação, encontros socioeducativos de formação 

para a cidadania, oficinas de informática, atividades complementares à educação formal, dentre 

outras, além de bolsa-auxílio mensal aos adolescentes participantes. “Pretendemos incentivar o 

empreendedorismo social e geração de renda, contribuindo para que os adolescentes 

vislumbrem um novo projeto de vida, e não voltem a praticar atos que os coloquem novamente 

em conflito com a lei”, explica Carolina Signori, coordenadora do projeto. 

Também participam do projeto, adolescentes dos programas de medidas socioeducativas em 

meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade), devidamente 

encaminhados pelas entidades executoras dessas medidas em Campinas, o COMEC e a Obra 

Social São João Bosco. Além dos adolescentes, suas famílias também são acompanhadas e são 

convidadas a participar de encontros socioeducativos mensais e de oficinas artesanais voltadas 

para geração de renda. 

O projeto busca ainda garantir um espaço de aproximação das famílias e os adolescentes. 

O Projeto Ateliê Escola – Convivência e Arte nasceu a partir das diversas experiências 

consolidadas pelo CEDAP e da vivência nos últimos dois anos, desenvolvendo atividades de 

arte e cultura junto aos adolescentes internos das Unidades da Fundação CASA. O objetivo do 

projeto é contribuir para a reinserção social de adolescentes egressos do sistema de medida 

socioeducativa da cidade de Campinas. 
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Sobre o CEDAP 

O CEDAP – Centro de Educação e Assessoria Popular é uma organização da sociedade civil, 

sem fins lucrativos, fundada em 1987 por um grupo de profissionais e educadores populares, 

vinculados a movimentos sociais, universidades, igrejas e instituições públicas, com a finalidade 

de fortalecer e apoiar as organizações e os movimentos populares de Campinas e região. 

Mais informações: 

Centro de Educação e Assessoria Popular – CEDAP 

Endereço: Rua Barão de Atibaia, 890 – Vila Itapura – Campinas/ SP 

Telefone: (19) 3235 1800 

email: cedap@cedap.org.br 

Homepage: www.cedap.org.br 
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