1. HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Sede - Quixadá (CE)

No dia 20 de junho de 1990, um grupo de missionários da Comunidade Rainha da Paz de
Verona (Itália), chegou a Quixadá, a convite do então Bispo Diocesano, D. Adélio Tomasin,
para trabalhar na periferia da cidade com crianças e adolescentes carentes, principalmente os
residentes nos bairros Monte Alegre, Campo Novo e Rua da Palha, surgindo posteriormente a
Escola Rainha da Paz que presta até hoje, serviços inteiramente gratuitos a sua clientela.
A Escola Rainha da Paz conta com uma boa infra-estrutura para realizar suas atividades. Essa
infra-estrutura é ampla e adequada ao trabalho que é desenvolvido e conta com salas de aula
devidamente equipadas, quadra de esportes coberta, biblioteca, videoteca, brinquedoteca, e
aquilo que é necessário para o funcionamento de uma escola, bem como sala de diretoria,
secretaria, sala de professores, refeitório, banheiros e um pátio disponível para a realização de
atividades recreativas e culturais.
Atualmente a Escola atende alunos do Infantil III ao 9o Ano do Ensino Fundamental.
A Escola Rainha da Paz trabalha em regime integral: na parte da manhã são trabalhadas as disciplinas formais do ensino e à tarde atividades lúdico-educativas - Esporte, Leitura/Pesquisa,
Cultura e Reforço Escolar. São oferecidas, diariamente, aos alunos 03 refeições diárias e higiene
corporal.
A missão da Escola é levar para os alunos a importância de uma concepção de Educação Integral, que compreende não apenas a permanência do aluno na instituição educacional durante
todo o dia, mas também a realização de atividades que possam reforçar e favorecer a aprendizagem, bem como desenvolver as competências inerentes ao desenvolvimento da cidadania.
Neste sentido a Escola procura contribuir para elevação da auto-estima e para a motivação da
comunidade escolar, em especial, dos estudantes e suas famílias, despertando-os para almejarem por uma vida mais digna, ao mesmo tempo que são formados humana e culturalmente.
Com essa compreensão, a Escola Rainha da Paz atua há mais de trinta anos em Quixadá com a
satisfação de contribuir significativamente para a transformação de vidas das crianças e adolescentes que passaram por seus cuidados.

Filial I - Feira de Santana (BA)

A cidade de Feira de Santana, na Bahia, é centro comercial de notável importância; está situada
no cruzamento de várias rodovias interestaduais, e apresenta os problemas típicos das grandes
cidades como desemprego, falta de moradia, e violência. E foi na periferia dessa cidade que em
1998 a Comunidade Rainha da Paz veio morar.
Para tanto foi comprado um terreno e restaurada a casa já existente no mesmo; também foi
iniciada a construção de uma pequena escola maternal para crianças do Bairro Renascer, Bairro
próximo ao terreno adquirido pela Comunidade. Vale ressaltar que o referido bairro nasceu no
final dos anos 90, após uma “invasão” de um amplo terreno baldio, feita por famílias carentes
vindas do interior do estado.
A situação habitacional do Bairro Renascer ainda hoje é precária, pois lá não possui saneamento
básico e nem água encanada. E no período de chuvas fica parcialmente alagado. Por esse motivo uma série de doenças atinge aquela população. As mais freqüentes são: diarreia, dengue,
tuberculose, doença de Chagas e asma.
Outros problemas enfrentados pelas famílias do bairro Renascer são o desemprego e a exclusão social, tornando assim o sofrimento daquela população algo indizível.
Visando amenizar um pouco o sofrimento das famílias, em maio de 2001, foi inaugurada uma
pequena creche, que hoje, com o nome de Escola Maternal Menino Jesus, atende a 103 crianças da Educação Infantil. O atendimento prestado por essa Escola é totalmente gratuito e conta
com um Convênio com a Prefeitura.
Na Escola Menino Jesus as crianças recebem os cuidados necessários para o seu desenvolvimento, quais sejam: alimentação, higiene, educação pedagógica e cristã e atividades diversas
como ginástica, passeios, comemorações das festas cívicas e religiosas e teatro.

Filial II - Fortaleza (CE)

A Comunidade Rainha da Paz está presente na cidade de Fortaleza desde setembro de 2005,
quando um grupo de missionários instalou-se no Condomínio Espiritual Uirapuru – CEU. Esses
missionários assumiram a gestão de uma Escola de Ensino Infantil e Fundamental.
A Escola está situada na periferia de Fortaleza, mais precisamente no Bairro Dias Macedo;
onde, como ocorre na periferia das grandes cidades, há problemas de desemprego, exclusão
social, moradia, falta de saneamento e desestruturação familiar. A mesma oferece refeições e
auxilia na higiene dos alunos juntamente com as atividades didáticas normais.

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
Missão

A ASSOCIAÇÃO tem por finalidade (art.2 estatuto) a educação e a assistência social através da
promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos em consonância com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (L.D.B.) e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Valores

Igualdade, cidadania, ética, honestidade, solidariedade, moralidade.

Visão de futuro

Igualdade de oportunidades para todas as crianças e adolescentes, a fim de que esses possam
ter a possibilidade de construir o próprio futuro.
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Justificativa

As crianças e adolescentes atendidos pela entidade estão expostos a um ambiente que favorece a cultura da violência, o uso de drogas e o alcoolismo devido às condições de abandono a
que foram submetidas. Uma das lamentáveis características do Nordeste Brasileiro é a falta de
trabalho, pois não existe política de desenvolvimento económico capaz de atender à demanda
da região. No entanto, sem a perspectiva de crescimento, devido à falta de ocupação e renda
para sobreviver, grande parte das famílias dos nossos assistidos depende da aposentadoria dos
avós com os quais vivem sem que, com isso, garantam o aconchego familiar e o adequado relacionamento afetivo entre si. Dentro de um contexto social, onde as crianças e adolescente são
vítimas de circunstâncias estruturais, sofrendo pela falta de orientação e de perspectiva para
uma vida com dignidade, as nossas escolas atuam no sentido de transformar vidas que passam
pelos nossos cuidados e intervenções.

Objetivos
Geral
A Associação Alessandro Nottegar tem como objetivo promover a educação, a assistência de
crianças e adolescentes carentes, portadores de problemas pessoais e familiares, visando sua
recuperação, formação física, intelectual, psicológica e moral e a sua inserção plena no meio
social.
Específicos
 Proporcionar uma educação de qualidade na parte da manhã;
 Combater a assimilação de valores prejudiciais à criança e ao adolescente ocupando o seu
tempo com atividades educativas. Essas atividades buscam realizar o intuito de transformar
esses atores sociais em participantes ativos e produtivos para a sociedade em geral;
 Garantir a permanência do aluno na escola, quando possível também durante o período da
tarde, colocando-o, assim, em contato com situações que contribuirão no sentido de torná-los
capazes de vencer a realidade em que estão inseridos. Além disso, não é somente o aluno que
poderá ser beneficiado, mas toda sua família com a repercussão da assimilação de novos valo-

res pelos estudantes.
Sede de Quixadá – Ceará
Em sua sede em Quixadá-CE a Associação Alessandro Nottegar/Escola Rainha da Paz atende a
alunos da Creche 03 Anos ao 9o Ano do Ensino Fundamental.
A Associação oferece a seus alunos uma escola em tempo integral, onde no período matutino
são trabalhadas as várias disciplinas obrigatórias e no período vespertino são realizadas atividades diversificadas como: esporte, leitura/pesquisa, e reforço escolar. Com os alunos na Escola
o dia inteiro, buscamos oferecer para eles uma educação realmente integral, garantindo formação da criança e do adolescente em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional,
social e cultural. Desse modo servimos aos alunos 03 refeições diárias e higiene pessoal.
Destacamos que as atividades em 2020 sofreram grande alteração por conta da pandemia
do novo coranavírus. Desse modo para suprir as necessidades dos alunos foram fornecidas
quinzenalmente atividades escolares aos alunos que compareceram à escola conforme calendário divulgado antecipadamente pra evitar aglomeração. Devido a baixa renda das famílias das
crianças e adolescentes assistidos pela entidade não foram viáveis as aulas on line. Outra ação
executada pela Associação foi o fornecimento mensal de cestas básicas para auxiliar na alimentação dos alunos.
Filial I de Feira
A Associação Alessandro Nottegar, em Feira de Santana – BA, através da Escola Maternal Menino Jesus, acolhe alunos de faixa etária de 02 a 05 anos.
A Escola trabalha em regime parcial, na parte da manhã. São realizadas diariamente atividades
pedagógicas, lúdicoeducativas, e formação religiosa uma vez por semana. São oferecidas diáriamente aos alunos 03 refeições (café da manhã, lanche, almoço) e higiene corporal.
Devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus, a Escola Maternal Menino Jesus realizou
atividades presenciais de 06 de fevereiro a 18 de março; após esse período, foram feitas atividades de maneira remota. Para manter o vínculo com nossas crianças e suas famílias foram criados
grupos no WhatsApp com os contatos dos pais ou responsáveis, para os quais eram enviados
com certa regularidade vídeos pedagógicos para as crianças. Além do envio dos vídeos, foram
entregues (com todos os protocolos de segurança) kits escolares com diversos materiais e atividades planejadas pelas professoras para serem desenvolvidas em casa. Foram entregues também algumas cestas básicas para as famílias, para auxiliá-las neste período difícil de pandemia,
seja da parte da Prefeitura do Munícipio bem como providenciadas pela própria Associação
Alessando Nottegar.
Filial II de Fortaleza (Ceará)
A Associação Alessandro Nottegar, em Fortaleza - CE, atraves da Creche Escola Rainha da
Paz, atende crianças nas turmas de infantil 02 e 03 anos, no período integral. Na rotina escolar,
organizada nos tempos essenciais e diversificados, são distribuídas as múltiplas vivências pedagógicas com o objetivo de promover interações, brincadeiras, descobertas, aprendizagens entre as crianças e professoras. Diaríamente são oferecidas as crianças quatro refeições (lanche,
almoço, lanche, jantar), além de cuidados com a higiene e saúde.
A partir de abril 2020, diante do contexto de isolamento social e impossibilidade de aulas presenciais, para darmos suporte às famílias, realizamos, através de aplicativos on-line, propostas
de interações e vivências contribuindo com o fortalecimento dos vínculos, afetos, brincadeiras,

cuidado e proteção as crianças. Para garantir a alimentação e cuidados pessoais das crianças
assistidas, foram distribuídas cestas básicas e kits de higiene e limpeza.

TRABALHO COM AS FAMÍLIAS

A Instituição Alessandro Nottegar, tanto na sede como nas filiais, procura desenvolver um trabalho em parceria com as famílias de sua clientela. Essa parceria não se limita a meras reuniões
de pais e mestres, mas um trabalho de fortalecimento dos laços e conscientização da importância da família na vida e formação das crianças e adolescentes. A família é convidada a participar
ativamente da vida escolar do aluno seja como auxílio nas atividades didáticas seja dentro da
Escola vivenciando toda a produção de seus filhos.
Neste ano, a partir de abril, diante do contexto de isolamento social, para darmos suporte às
famílias, realizamos, através de aplicativos on-line, propostas de interações e vivências contribuindo com o fortalecimento dos vínculos, afetos, brincadeiras, cuidado e proteção as crianças.

CONTROLE E AVALIAÇÃO

As comunidades do entorno dos Bairros que são assistidos pelas ações e atividades da Associação Alessandro Nottegar participam de avaliações qualitativas e quantitativas sempre que solicitadas, na tentativa de avaliar a eficiência e eficácia das nossas ações e, de mensurar indicadores sociais, nos quais contribuímos de forma direta e indiretamente para o melhoramento dos
mesmos. O feedback obteve-se através de interações nos grupos das redes sociais e quando
necessário presencialmente seguindo os protocolos de segurança.

3. RELATÓRIO SINTÉTICO DOS ALUNOS
MATRICULADOS E BOLSAS DE ESTUDO

A entidade tem 600 alunos com bolsas 100% gratuitas matriculadas, sendo 250 alunos próprios
e 350 alunos conveniados com as Prefeituras, no entanto, só consideramos os alunos próprios
para o calculo da gratuidade, pois os alunos encaminhados pelas prefeituras estão cadastrados
no Educacenso das Prefeituras.
Salientamos que não é cobrada nenhuma taxa, bem como, mensalidades ou valores dos alunos
próprios e conveniados. Inclusive as unidades de Feira de Santana – BA e Fortaleza só contam

com alunos do convênio com a Prefeitura.
Em observação ao disposto no artigo 14 da lei 12.101/09, a Organização não procedeu à cobrança
de taxas de matrículas ou custeio de material didático dos alunos bolsistas.
A instituição de ensino presta serviços educacionais integralmente gratuitos, não havendo cobrança
de mensalidades/anuidades.
A Instituição mantêm sobre sua guarda o controle individual dos prontuários, com documentações
prestadas pelos pais ou responsáveis pelos alunos, respaldando assim, a análise socioeconômica e
a concessão das bolsas educacionais integrais.
A Instituição Educacional mantêm seu cadastro atualizado no Censo da Educação Básica (Educacenso).

4. ALCANCE DAS METAS DO PLANO
DE ATENDIMENTO PRECEDENTE
As nossas principais metas são garantir uma educação de qualidade; ocupar aquele tempo que
seria ocioso das crianças e adolescentes com atividades lúdico educativas; garantir a higiene de
todos os alunos que participam de nossos projetos e proporcionar para eles uma alimentação
de qualidade; incentivar a leitura e oferecer reforço escolar para desenvolver a capacidade cognitiva e aprendizagem dos alunos; realizar atividades físicas a fim de desenvolver a capacidade
física dos alunos.
A partir do Plano de Atendimento precedente entendemos que a Associação Alessandro Nottegar, apesar da pandemia do novo coronavírus, atendeu a seus assistidos através de ações
desenvolvidas pela instituição: foram feitos acompanhamentos didatico-pedagógicos dos alunos; e devido à baixa renda das famílias dessas crianças e adolescentes a Associação entregou
mensalmente às famílias cestas básicas para auxiliar na alimentação familiar.

5. FONTE DE CAPTAÇÃO DE RECURSO
A Associação Alessandro Nottegar é mantida principalmente pela Organização Religiosa Regina
Pacis, a qual recebe doações e recursos enviados pela Fundação Regina Pacis e pela ONLUS
Regina Pacis, as duas com sede em Verona – Itália.
Também contribuem com o nosso projeto de construir um mundo mais justo e solidário benfeitores italianos e brasileiros, bem como por ofertas de amigos que compartilham o mesmo
espírito. Temos ainda um convênio com as Secretarias de Educação das cidades onde atuamos.

Competência e responsabilidade

É importante salientar que a Associação Alessandro Nottegar realiza suas atividades buscando
seguir, especialmente, o que orienta a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei No 9394/96), o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e a Lei Orgânica
da Assistência Social – LOAS. Assim, vale ressaltar que:
 Os profissionais da Escola Rainha da Paz estão empenhados em promover o bem-estar dos
alunos como forma de torná-los disponíveis a enfrentar a realidade em que vivem, buscando
alternativas para uma mudança da realidade em que estão inseridos;
 Esse trabalho é desenvolvido no período matutino durante as atividades escolares regulares
e no período vespertino com as atividades diversificadas de reforço escolar, leitura/pesquisa e
prática esportiva. Há um revezamento de turmas na prática das diversas atividades desenvolvidas no período vespertino;
 A Escola conta com um quadro de pessoas, entre profissionais contratados, conveniados e
voluntários para desenvolver da melhor maneira possível os objetivos a que se propõe;
 A instituição prima pela qualificação de seus colaboradores, e desse modo, garante a estes,
a cada quarta-feira momentos de formação pedagógica, em língua portuguesa, matemática e
formação humano/religiosa.
Quixadá-CE, 31 de dezembro de 2020
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