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APRESENTAÇÃO 

Um grupo de pais formou a Associação Educacional de Imbassaí, entidade mantenedora da Escola

Casa da Mata, sem fins lucrativos, com sede na localidade de Imbassai, município de Mata de São

João.  É  uma  escola  com  base  de  educação  infantil,  existente  na  comunidade  desde  2012  e

proporciona  à  comunidade  de  Imbassaí  e  região  uma  interação  sócio  educativa  entre  os  mais

variados níveis sociais. 

Tem como principais apoiadores financeiros a Prefeitura de Mata de São João através da Secretaria

Municipal de Educação, o Hotel Grand Palladium, pais e familiares dos alunos, comerciantes da

região  (Jerimum  Café,  Restaurante  é  Massa  e  Eco  Pousada  Villa  Angelim),  e  parceiros

institucionais, a RNPI – Rede Nacional da Primeira Infância, a UFBA, a Aliança Pela Infância,

dentre outros. 

Hoje possuímos 02 turmas, sendo 01 de Educação Infantil e outra do Ensino Fundamental 1º ano,

acolhendo 18 crianças.  

MISSÃO 

Nossa missão é criar um organismo educacional dinâmico, proporcionar a auto educação, respeitar e

promover a força da infância e da juventude a partir da integração de crianças, jovens e famílias de

diferentes realidades socioeconômicas.

 Desta  forma,  espera-se  minimizar  a  segregação  social  a  partir  do  convívio  e  geração  de

oportunidades  iguais  que favoreçam o crescimento  pessoal  e  social  e  o  fortalecimento  da  auto

estima de crianças e adolescentes. 

A finalidade é poder formar indivíduos plenos, livres e felizes com discernimento no pensar, sentir e

agir, capazes de imprimir propósitos socialmente construtivos e direção às suas vidas.

VISÃO 

Nossa visão é construir uma comunidade sustentável, consciente, livre, solidária, coerente, forte e

muito mais feliz.
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NOSSOS VALORES

 Gestão democrática e participativa

 Valorização e resgate do folclore e cultura local. 

 Participação permanente

 Isenção de dogmas e preconceitos

 Respeito às diferenças individuais e sociais

 Valorização da educação integral e do conhecimento

 Educação para o futuro

PROPOSTA 

Pretendemos a partir de 2018 com o apoio da Prefeitura de Mata de São João, ampliar o nosso

número de turmas acolhendo esse grande excedente de crianças que não conseguem vaga na creche,

(crianças de 02 a 06 anos). 

Será disponibilizado um espaço para atividades extracurriculares  e complementares em parceria

com a Escola Municipal José Seixas, e a Creche, Municipal, dentre elas; pintura com aquarela e/ou

guache, trabalhos manuais com lã e/ou barbante,  musicalização, danças populares folclóricas da

região,  jogos  cooperativos,  educação  ambiental,  culinária  e  principalmente  o  apoio  pedagógico

(apoio às dificuldades de aprendizado) e apoio terapêutico às crianças com necessidades especiais. 

Vemos a Educação como um fator fundamental para o desenvolvimento sustentável. Uma variável

decisiva nesse processo,  onde a mudança de paradigmas faz-se necessária e se dá por meio do

universo da educação. É um instrumento de formação e transformação do ser humano para uma

cultura de paz, inclusão e acolhimento de diferenças. Consideramos que a educação pode modificar

o comportamento das pessoas, e que deve ser prioridade não apenas dos governos, mas de todo

cidadão,  desde  o  lar,  nos  graus  de  socialização  primária,  passando  pela  escola  até  a  atuação

profissional, nos graus de socialização secundária, para que se estabeleça um rumo estratégico ao

processo de desenvolvimento com caráter de sustentabilidade. Entendemos ainda que a educação

seja capaz de influenciar no preparo do perfil dos novos profissionais para o mercado de trabalho,

os quais, por consequência, irão influenciar os rumos da sociedade. Com uma visão apoiada em

valores éticos e ações estratégicas efetivas para vencer obstáculos, se faz necessário o envolvimento

cada vez maior dos governos, das ONGs, das empresas e da sociedade civil, na tentativa de superar
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os  desafios  contemporâneos.  O  objetivo  final  é  buscar  formas  de  conquistar  um  perfil  de

comportamento mais adequado à proposta de crescimento do ser humano.

PARCERIA

Nossa intenção é que em 2018 a Prefeitura de Mata de São João possa apoiar este projeto de forma

integral podendo atender a nossa comunidade sem que nenhuma família tenha algum custo, o que

diminuiria o número de crianças excedentes. Na atualidade, o apoio da prefeitura corresponde a

aproximadamente 70% de todo o montante gasto na escola e cobre os custos da folha de pagamento

dos funcionários. Além da folha de pagamento, o custo médio mensal é de R$ 6.000,00 (seis mil

reais), o qual que compreende alimentação, custos operacionais, aluguel e manutenção com um

numero de 18 crianças. Porém acreditamos que poderíamos abarcar um total de 60 crianças. 

Poderíamos citar vários exemplos de parcerias de escolas municipais que caminham ao lado de

grandes projetos como o Projeto SALVA-DOR http://www.projetosalvador.faced.ufba.br, no bairro

da Federação, São Lázaro/BA, a Escola Dendê da Serra,  http://www.dendeserra.org.br/ iniciativa

comunitária  em Serra  Grande/BA que  conta  com apoio  do  munícipio,  a  Escola  Municipal  de

Educação Infantil – EMEI Dr. José Calumby Filho, em Aracaju/SE, dentre outros. 

Para auxiliar na coordenação deste projeto, contamos com a participação da nossa Coordenadora

Pedagógica Tereza Cristina Del Rey, com vasta experiência em educação infantil e que poderia

atuar na prestação de consultoria para educadores da rede municipal através de pequenos cursos e

treinamentos. Seu trabalho está focado na  valorização da importância do ritmo de sala e disciplina

das crianças, dada a extrema relevância da primeira infância para a formação desses queridos seres.

Este  projeto,  poderia  torna-se  um  projeto  piloto  no  município,  com  capacidade  de  atender

futuramente crianças até o terceiro ano do Ensino Fundamental. 

Sugerimos para este perfil, a permanência do nosso atual quadro pedagógico e administrativo, sendo

que  outros colaboradores habilitados no âmbito da pedagogia poderiam ser absorvidos, na medida

em que seja necessário. Esses profissionais deverão ser indicados tanto por nossa instituição como

por parte deste órgão, os quais deverão satisfazer o potencial que este projeto almeja alcançar.

ESTRUTURA / CAPACIDADE 
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Temos  05  salas  dentre  elas  02  com banheiros,  cada  sala  com metragem de  12  a  18m2,  com

capacidade  variada  entre  12  e  16  alunos,  cozinha,  banheiro  externo,  sala  administrativa,  pátio

coberto,  parque  infantil,  espaço  para  horta,  espaço  para  quadra  de  esportes,  estacionamento  e

jardim.  

"A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam 
capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas."R.S.

Deste  modo,  a  convivência  diária,  próxima  e  profunda,  possibilitará  uma  riqueza  de  valores  e

conhecimentos, estes compartilhados com respeito e veneração, integrará  a comunidade em um espaço

educativo, criativo e vivo. 

Construindo uma educação que, pressupõe uma relação da aprendizagem para a vida, uma aprendizagem

significativa e cidadã. Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o

compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e

diferentes atores sociais, em parceria com a escola regular. 

Obrigada pela sua atenção, 

Equipe Escola Casa da Mata  
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