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Histórico de atuação
Localizada  numa :azenda no  entorno do Parque  Estadual  da  Serra  do Conduru,  em Serra
Grande,  Sul  da  Bahia,  a  Escola  Dendê  da  Serra  é  caracterizada  como  um  projeto  social
educacional, tendo como mantenedora a Associação Pedagógica Dendê da Serra (APDS), que
conta com a partcipação atva de pais, pro:essores, tutores e colaboradores, num trabalho
coletvo filantrópico, em prol da redução das desigualdades locais.

A APDS :oi criada em 16 de :evereiro de 2001, com o objetvo de viabilizar o projeto social
educatvo, inicialmente, em uma escola municipal multsseriada de 1ª a 4ª série, na zona rural
do distrito de Serra Grande, em parceria com a Pre:eitura de Uruçuca-BA. Ao longo dos quatro
primeiros anos, a Escola Dendê da Serra cresceu em número de alunos e optou por trilhar um
caminho de autonomia pedagógica e administratva, migrando para a estrutura de uma escola
com  Ensino  In:antl  e  Fundamental  Completo,  estabelecendo  parceria  estratégica  com
financiadores,  empresas e pessoas fesicas,  nacionais e internacionais,  para desenvolver seu
projeto  social  educacional  com  autonomia.  Dessa  :orma,  em  2003,  conquistou  uma  sede
própria com prédio principal e  anexos de salas de aula.

A missão da Escola Dendê da Serra é promover o desenvolvimento integral do ser humano
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através de uma ação educatva baseada nos principios da pedagogia antroposófica [Pedagogia
Waldor:]  e  propiciar  a  convivência  de  crianças  de  di:erentes  origens  sociais,  atendendo
prioritariamente as necessidades das :amilias de baixa renda. 

Nesses 17 anos de atuação na região da Área de Preservação Ambiental Itacaré – Serra Grande
(BA), a Escola Dendê da Serra tornou-se uma re:erência em educação, o:erecendo a crianças
de diversas origens sociais um ensino completo, que procura criar as condiç̧es necessarias
para o desenvolvimento não somente das capacidades cognitvas e intelectuais, mas também
das  habilidades  manuais,  artesanais  e  artstcas,  valorizando  o  conhecimento  e  tradiç̧es
locais, a convivência construtva com a natureza e valores como solidariedade e respeito as
di:erenças. Em 2019, estão matriculados 240 alunos, do Jardim ao 9º ano, sendo 150 bolsistas
integrais.  Por  esse  trabalho  di:erenciado,  a  Dendê  :oi  reconhecida  pelas  organizaç̧es
internacionais Asho.a e Alana como uma das 28 Escolas Trans:ormadoras do Brasil.

Contexto
A proposta de Educação da Dendê da Serra vem atraindo muitos novos alunos, tanto crianças
da comunidade local, oriundas de :amilias menos :avorecidas, público-alvo do projeto, quanto
alunos  de  :amilias  pagantes  integrais,  que  se  identficam  com  a  proposta  da  escola.  Nos
últmos quatro anos a escola cresceu de maneira expressiva. Em 2014, tnhamos cerca de 150
alunos,  e  em 2018,  tvemos 230 estudantes,  distribuidos  em quatro turmas de Jardim de
In:ancia e, no Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano.

Para atender a demanda crescente de alunos, em 2015 a escola elaborou um projeto e decidiu
investr com recursos próprios na compra de uma casa em um bairro popular da Vila de Serra
Grande, para abrigar uma nova turma de Jardim de In:ancia. A casa :oi adquirida com recursos
de doaç̧es, um pequeno recurso de um projeto e, principalmente, de recursos próprios. A
turma de  Jardim  de  In:ancia  esta  em :uncionamento ha  quatro  anos,  todos  os  dias  pela
manhã, com média de 15 crianças, sendo quase a totalidade de filhos de :amilias de baixa
renda, que são bolsistas integrais da Escola. Esse novo espaço permitu maior integração com a
comunidade local, sendo uma importante “porta de entrada” de crianças da comunidade local
em  nosso  Jardim  de  In:ancia,  passando  posteriormente  ao  Ensino  Fundamental,  na  sede
principal  da  Escola,  localizada  a  5  .m  da  Vila  de  Serra  Grande,  na  zona  rural.

Agora  durante  as  :érias  do
verão  2018/2019,
aproveitamos  o  recesso
escolar  e  fizemos  uma
re:orma no andar térreo da
casa,  onde  :unciona  o
Jardim.  Deixamos  o  espaço
interno  mais  arejado,
instalamos  bancada  de
cozinha,  rebocamos  todas
as  paredes  externas  e
pintamos a casa por dentro
e por :ora.
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Mas ainda :alta terminar o segundo andar da casa, justamente o projeto da criação de um
Espaço  Comunitario  que  segue  na  linha  da  missão  da  APDS,  buscando  :ortalecer  o
atendimento as :amilias de baixa renda, ampliando nossa interação com a comunidade local. A
sala multúso estara num ponto estratégico, de :acil acesso, onde habitam e circulam muitas
pessoas.

No  ano  de  2018,  os  pais  da  Escola  se  organizaram  e  montaram  uma agenda  de  bazares
comunitarios, revertendo os valores de cada evento para a finalização da re:orma do :uturo
espaço comunitario. Até o inicio deste ano, essa organização captou R$ 2.000.  Como o valor
não cobre todo o investmento necessario, decidimos inscrever esse projeto ao CESE, com a
expectatva que nosso objetvo possa ser atendido, em prol da comunidade de Serra Grande.
Estamos certos de que, com o apoio do CESE, conseguiremos não só encaminhar boa parte da
re:orma  como  conseguir  captar  novos  doadores  que  perceberão  que  :altara  pouco  para
alcançarmos nosso objetvo. No momento, inclusive, temos uma doação de uma organização
da Suiça que poderia suprir esse recurso :altante.

Justificativa
Em  sua  missão,  a  Associação  Pedagógica  Dendê  da  Serra  traz  como  objetvo  principal  o
atendimento as :amilias de baixa renda da comunidade de Serra Grande. A ação de nossas
iniciatvas e projetos procura, assim, interagir e compreender as necessidades dessas :amilias,
propondo projetos e aç̧es que melhorem as condiç̧es de vida dessa população, de um ponto
de vista amplo. Ha 18 anos, a Escola Dendê da Serra desenvolve aç̧es nesse sentdo, com
base na Pedagogia Waldor:, na busca por prover as :erramentas para uma atuação saudavel e
autônoma das crianças e jovens, do ponto de vista fesico, intelectual e espiritual. 
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Este projeto tem como objetvo ampliar e :ortalecer essa ação da APDS, através do uso do
espaço para encontros pedagógicos e eventos comunitarios da Escola e, também, na gestão e
o:erta de um espaço comunitario voltado para o uso de atvidades :ora do ambito da Dendê da
Serra, mas em que a APDS estara como proponente, partcipante ou apoiadora, em parceria
com grupos e insttuiç̧es de diversos perfis da comunidade de Serra Grande. Visualiza-se que
essa sala multúso possa ser utlizada para cursos, oficinas, atvidades de :ormação, grupos de
trabalho, reuni̧es, etc.

Atualmente,  ha  carência  desse  tpo  de  espaço  na  comunidade  de  Serra  Grande.  Um
importante espaço comunitario,  a Casa Verde,  :oi  recentemente :echado. Nele aconteciam
encontros de grupos de mulheres, de artesanato, de atvidades para crianças, aulas regulares
de inglês, entre outras atvidades. A :alta desse local implicou na estagnação de muitas dessas
atvidades, que dependem de um espaço amplo e coletvo para se desenvolver. A sala multúso
da APDS tera, nesse sentdo, também a :unção de atender a demanda desses grupos, que
possuem aç̧es positvas e integradoras em nossa comunidade, num local  estratégico para
esse tpo de encontros.

Objetivos
Realizar  a  finalização do segundo piso da casa da Associação Pedagógica Dendê da Serra,
localizada  na  rua  da  Quadra,  Vila  de  Serra  Grande,  para  servir  como  um  espaço  de  uso
comunitario  para  atvidades  diversas  (cursos,  oficinas,  atvidades  de  :ormação,  grupos  de
trabalho, reuni̧es, etc). O projeto desta re:orma inclui o acabamento de toda a area, desde o
acesso pelas  escadas  até o banheiro,  com finalização do contrapiso,  serviços  hidraulicos e
elétricos,  colocação  de  um  piso  de  assoalho,  de  reboco  e  pintura  interna  e  externa,  da
colocação de uma bancada de marmore para uso de cozinha, e a compra de eletrodoméstcos
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e móveis para a plena utlização desse espaço multúso. A obra sera realizada por uma equipe
de  dois  pedreiros  e  um  ajudante,  pre:erencialmente  pais  ou  responsaveis  da  Escola  que
tenham alunos bolsistas matriculados.

Data inicial e data final previstas 
Inicio 15 03 2019
Final 30 04 2019

Dia Mês Ano

Descrição das atividades
Contratação da  equipe  de  pedreiros,  compra  dos  insumos  e  materiais  necessarios  para  a
re:orma, construção das paredes do depósito, contrapiso da sala e do banheiro, instalação
hidraulica e elétrica da sala e do banheiro, acabamento da escada, reboco das paredes, piso de
assoalho  da  sala  e  ceramica  em  todo  o  banheiro,  pintura  externa  e  interna,  colocação  e
acabamento  do  assoalho,  compra  de  móveis  e  eletrodoméstcos,  registro  :otografico  da
re:orma, realização de relatório final do projeto.

Orçamento geral

Itens de Despesa Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total

Mão de obra Empreita 9.300,00 01 9.300,00

Cimento Saco 50kg 26,00 15 375,00

Filito Saco 17 kg 6,00 15 90,00

Argamassa Saco 20kg 16 35 560,00

Piso Cerâmica M2 18,00 49,82 896,76

Madeira (peças) M3 3.675,04 0,360 132,30

Madeira (assoalho) M3 3.129,41 2,367 6.962,87

Bancada de mármore Peça 850,00 01 850,00

Pia (cuba) Peça 250,00 01 250,00

Materiais hidráulica Conjunto 650,00 01 650,00

Portas Unidade 312,50 02 625,00

Estante de madeira Unidade 300,00 02 600,00

Mesa de madeira (8L) Unidade 600 01 600,00

Geladeira pequena Unidade 800 01 800,00

Fogão Unidade 600 01 600,00

TOTAL 23.291,93

22. Informações adicionais

Lin. para acessar Portólio da Escola Dendê da Serra, ano 2018:
htps://drive.google.com/openiid=1JIB_nnN.g0OQcsnhMlr0bm8e6.n2ng3Ws

Lin. para baixar :otos:
htps://drive.google.com/openiid=1AS9ehss5gawtJgDDbH0Ub:aFQ4u.ucR

Lin. para reportagem da série Janela da Inovação:
htps://ooutu.be/ApntaPsQAuE
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