
                
 

 

 

 

Projeto Ateliê Escola – Convivência e Arte é pioneiro na região de Campinas 

O projeto “Ateliê Escola – Convivência e Arte” é realizado pelo Centro de Educação e 

Assessoria Popular (CEDAP) de Campinas. Pioneiro na região, o projeto já acontece desde 2011 na 

cidade, e pela segunda vez foi selecionado para receber patrocínio do Programa Petrobras 

Desenvolvimento & Cidadania, dentre os 21 projetos no Estado de São Paulo. 

O objetivo do projeto é contribuir para a inserção social de adolescentes e jovens pós-

cumprimento de medidas socioeducativas, do município de Campinas. O Ateliê Escola - Convivência e 

Arte tem como fio condutor a arte educação, pautada na Educação Popular. 

“É um trabalho pioneiro no município e este novo patrocínio garantirá sua continuidade até 

2015”, explica Mariana Saes, coordenadora técnica do projeto. “Por identificarmos a inexistência em 

Campinas de um trabalho continuado pós-extinção de medida, o projeto visa construir uma frente de 

atenção aos jovens e adolescentes que saem do sistema de medida socioeducativa. Propiciar espaços 

de convivência grupal, propor reflexões e discussões, realizar atividades em um ambiente que 

possibilite descobertas, novas formas de se relacionar e ressignificar histórias é o que mobiliza todas 

as ações deste projeto. Quando portas se abrem pode-se pensar em fechar outras”, acrescenta Saes. 

Seleção 2012 

A edição 2012 da Seleção Pública do Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania teve 

2.589 propostas de instituições de todos os estados brasileiros, e 130 foram contemplados, dentre os 

quais, o Ateliê Escola do CEDAP, na linha de atuação “Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente e Qualificação Profissional”. 

O projeto atende 60 adolescentes e jovens e seus familiares, com uma estimativa de 200 

participantes. O projeto se desenvolve por meio de oficinas de arte educação e socioeducativas, 

oficinas sobre o mundo do trabalho, de letramento e de informática básica, encontros de famílias e 

oferece acompanhamento psicossocial. 

Além dos novos atendidos, outros jovens e adolescentes continuam desde a primeira fase no 

projeto. A continuidade da frequência dos jovens e adolescentes é um aspecto relevante, pois 

demonstra a efetividade do trabalho que vem sendo desenvolvido, sobretudo pelo fato de eles 

frequentarem os espaços de convivência por escolha pessoal de forma livre e espontânea. Ainda há 

vagas disponíveis para novos participantes neste segundo período do projeto. 

Assessoria de Comunicação  

Centro de Educação e Assessoria Popular | CEDAP 

imprensa@cedap.org.br 

www.cedap.org.br 

19-3291-0287 


