
ISTITUTO  MAESTRE  PIE  DELL' ADDOLORATA

Via F.lli Bandiera, 34 - 47900  RIMINI
Tel. 0541 786340  Fax 0541 787599
E-mail: comm.missione_MPdA@libero.it ; commmissioni_mpda05@yahoo.it

Commissione Missioni

               

Realizzazione Progetti

mailto:comm.missione_MPdA@libero.it




Nome del progetto:  REFORMA DO TETO, PINTURA DAS PAREDES, COMPRA DE VENTILADORES, 

COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E REFORMA DE MESAS E CADEIRAS. 

Descrizione:  Reforma do teto, construção da coluna de sustentamento, pintura das paredes das salas de aula e compra

de material didático: livros e jogos da escola Santos Anjos que acolhe cerca de 80 crianças de 2 a 5 anos em tempo 

integral, e se encontrava com problemas estruturais no teto colocando em risco a segurança das crianças. 

A Pintura das paredes das salas de aula, proporcionando um ambiente mais alegre, limpo e adequado para educação 

infantil e implantado ventiladores proporcionando um clima mais arejado e agradavel para o estudo das crianças.

Foi realido ainda a compra de jogos educativos para o auxilio da atividades pedagógicas  e reforma das cadeiras. 

Scopo del progetto: O trabalho do teto e forro da escola foi realizado com a troca da madeira e telhas que estava

desproporcional a área da coberta, reforçando com madeiramento mais resistente e adequado e construíndo na área de

lazer das crianças colunas de sustentamento da estrutura do teto para a reforçar na pressão que o peso causava assim

adequando-se as normas de segurança exigidas pelas normas de segurança.

Foi realizado a pintura das paredes com cores variadas, vivas e alegres, proporcionando um ambiente mais acolhedor, 

limpo, colocamos ventiladores nas salas que eram mais quentes proporcionando um clima mais arejado e agradavel 

para o estudo das crianças.

Realisamos ainda a compra de jogos educativos e livros didaticos proporcionando as professora material pedagógico

para desenvolver trabalho educativo lúdico e criativo. Foram reformadas e compradas ainda  cadeiras para as salas de

aula.

Spesa totale prevista  € 18.000,00 (R$ 76.000,00)

Notizie sull’ambiente in cui verrà realizzato:  A Escola Santos Anjos atende cerca de 80 crianças filhos de pais de

baixa e média renda. Atende crianças oferecendo duas refeições diárias e educação básica, cristã, humana e cultural.

Os pais das crianças confiam a educação de seus pequenos as Irmãs de N. Sra. da Dores no Brasil, enquanto precisam

trabalhar para manter suas famílias. A escola atende cerca de 40% das crianças totalmente gratuítas, mantida com

ajuda do pagamento mensal dos pais que podem pagar e ajuda de benfeitores e projetos financiados. O espaço é

utilizado  ainda  pelas  religiosas  e  grupos  pastorais   para  projetos  de  evangelização  com  crianças  e  jovens  da

comunidade paroquial.

Località: Cidade de Fortaleza-CE, Brasil

Indirizzo di riferimento: Rua Madre Ana Couto, 325 A Bairro Messejana, Fortaleza-CE, Brasil

Tel. 85 3276 8439 \ 85 99635 2424 \ 85 98747 8053  Email. rosianamnsd@gmail.com

Reforma do teto
E construção de colunas de sustentamento R$ 45.000,00

Pintura das paredes e
Compra de ventiladores, R$ 15.000,00

Compra de material didático R$ 8.000,00

Reforma de mesas e cadeiras. R$ 8.000,00
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