Projeto Viver
O Projeto Viver foi inaugurado em fevereiro de 1997, ocupando o lugar de um pequeno projeto
da administração do prefeito Wanderlan Celso e Silva, o PROAME, que atendia diariamente uma média
de 12 crianças usuárias de entorpecentes. Elas trabalhavam em uma pequena fábrica de sandálias e tapetes
que ali existia.
Sabendo da necessidade que Bela Vista tinha de um projeto social que atendesse não só as
crianças de rua, como também outras crianças e adolescentes de classe baixa; a saudosa 1ª dama Eliane
Quinan criou o Projeto Viver.
O nome Viver foi dado por Eliane acreditar que o mais importante da vida é viver.
O Projeto Viver localiza-se no setor Parque dos Buritizais à Rua José Pontes de Oliveira, s/n,
Bela Vista de Goiás (GO).
Sua abrangência é:
 CRAS
 CREAS
 AÇÃO SOCIAL
 LAR DA ESPERANÇA
Estrutura Física e Material
O edifício é de alvenaria, a pintura é de cor verde claro e escuro. Uma parte da escola possui
cerâmica e outra parte cimento liso. Há cinco banheiros, sendo dois para funcionários e três para atender
os alunos. O número de banheiro é suficiente pela forma que funcionam as atividades: rodízio,
possibilitando boas condições de higiene.
A instituição conta com quatro salas de reforço escolar, possui também uma sala para leitura
com TV Educativa, onde funcionam em dias alternados, bem como um refeitório e uma cozinha onde são
servidas três refeições diárias (café da manhã, almoço e janta).
Há ainda um salão onde são realizadas as aulas de dança e uma sala onde são fabricados
artesanatos (bordados, crochê e tapetes de grade).
O prédio conta com um lavatório com torneiras de água tratada, dois bebedouros e dois filtros
de barro.
Áreas livres: uma quadra coberta para futsal e um pátio, sendo metade gramado.
As carteiras não são suficientes para a quantidade de alunos.
Os materiais didáticos utilizados são livros literários e didáticos, aparelho de som, duas
televisões, um aparelho de DVD, DVDs educativos e jogos pedagógicos.
Os recursos financeiros que mantém a instituição são passados pela prefeitura municipal, por
ser um programa da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social.
As despesas são efetuadas pela coordenação juntamente com a orientação do Secretário da
Ação Social.
Pessoal

O Projeto Viver atende 272 alunos que fazem rodízio em todas as atividades, divido em 2
turnos, Matutino e Vespertino, Na faixa etária de 06 a 14anos.
No Projeto Viver a equipe de trabalho conta com 37 funcionários divididos em 2 turnos ,
matutino e vespertino, sendo 8 professores de reforço, 2 monitores de pátio, 1 professor de música, 1
professo de aprendizagem, 5 professores de artesanato, 1 cantinho da leitura, 1 professor de dança, 1 de
esporte, 4 porteiros, 6 cozinheiras, 5 serventes, 2 coordenadoras pedagógicas e 1 coordenadora geral.
Estrutura, Organização e Funcionamento
A instituição atende os alunos de forma bem organizada. O período é dividido em três horários
(grupos A, B e C), sendo que os alunos passam pelo reforço escolar, pelas oficias e pelo esporte. Os
alunos têm ainda TV Educativa e cantinho da leitura em dias alternados.
Organograma do Projeto Viver

A gestão da instituição é democrática, respeitando a hierarquia.Por não se tratar de uma escola
regular, não existe um Regimento Escolar, mas o regimento da instituição que pertence à Secretaria
Municipal de Ação e Promoção Social, o qual é seguido.
O trabalho é efetuado em unidade de ação da equipe de funcionários, cada aluno possui um
prontuário, onde estão todas as informações de identificação, endereço e outras.
A instituição conta com o serviço de informática para a organização dos arquivos.
São realizadas reuniões com os pais, a maioria comparece, informando aos mesmos a situação
de seus filhos na instituição para possam acompanhar suas atividades.
Às vezes o local é cedido à comunidade para cursos, reuniões e outros fins.
Planejamento
O planejamento é feito anualmente, mas é flexível.

Suas principais metas são:
 Organizar atividades nos moldes dos programas, usando datas comemorativas;
 Elaborar calendário de eventos contando toda a programação de atividades que se
realizará na instituição;
 Fazer registro das atividades diárias no Caderno de Planejamento;
 Manter cartazes em locais estratégicos informando a respeito da higiene e prevenção das
doenças infecto-contagiosas;
 Abordar temas básicos do programa de maneira adequada às datas comemorativas;


Prevenção às drogas, alcoolismo, etc.;



Higiene do corpo, mente e ambiente, etc.

Esse método é utilizado para a elaboração do plano de ensino.
Organização Geral da Escola
A gestão do Projeto Viver é democrática, o que facilita a execução das atividades.
Por fazer parte de um programa social não há um número fixo de vagas nem seleção de alunos,
levando em conta somente a necessidade de cada um. São matriculados alunos de 06 a 14anos que
estejam freqüentado a escola regular.
A distribuição dos alunos na sala de aula é feita por séries, não havendo qualquer critério para a
escolha do professor.
A criança recebe café da manhã, almoço e janta. Esses alimentos são fornecidos pela prefeitura
municipal e doações de terceiros. Os alimentos são de ótima qualidade.
Uma vez por semana nos reunimos para analisar o desenvolvimento das atividades realizadas.
São discutidos os pontos positivos e negativos para reflexão e melhor desempenho do trabalho para a
próxima semana, há ótimos resultados.
São realizadas reuniões mensalmente com a participação do Superintendente da Secretaria
Municipal de Ação e Promoção Social, coordenação geral, coordenação pedagógica, professores e demais
funcionário com o objetivo de avaliar o plano da instituição, elaborado para a unidade, conforme sua
realidade. Procura-se definir ações a serem desenvolvidas, objetivos a serem atingidos, bem como os
meios que serão utilizados para esses fins, como será a execução e a avaliação servirá de instrumento de
análise dos sucessos obtidos ou não, visando uma melhor e continuada qualidade de ensino.

