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BALANÇO DE 2018
A educação, a arte e a cultura transformam 
as pessoas!

Em 2018, 465 alunos de comunidades carentes 
das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro foram 
beneficiados com o projeto.

Ministradas pelo professor e artista plástico Matheus 
Grimião, as oficinas tiveram foco nas técnicas de 
desenho e pintura, ensinadas de maneira leve e 
objetiva, com o intuito de aprimorar a percepção 
visual e crítica dos participantes.



As turmas foram divididas em grupos 
de 15 pessoas para que o professor 
pudesse dar apoio e atenção às 
necessidades de cada aluno.



APOSTILA
Todos os participantes receberam também uma apostila e uma pasta para 
armazenar os trabalhos produzidos, ambos desenvolvidos pelo professor 
Matheus Grimião.

A apostila é composta de um passo a passo que mostra como se dá a 
evolução dos traços. Seguindo o método e as instruções contidas nesse 
guia,qualquer pessoa consegue desenhar e trabalhar o desenvolvimento 
da coordenação motora fina, da percepção e a análise do objeto. 

Já a pasta personalizada traz uma arte assinada por Grimião e a marca de 
todos os patrocinadores.



PEÇAS PARA DIVULGAÇÃO

Cartaz, tamanho A3 Banner, tamanho 80x120 cm



PROJETO UERÊ
Escola que possui uma metodologia de ensino própria e diferenciada,  desenhada para crianças e 
jovens com bloqueios cognitivos e emocionais devido à exposição constante a traumas e violência.

Localizado no Complexo de Favelas da Maré, na comunidade da Baixa do Sapateiro, no Rio de 
Janeiro, o Projeto UERÊ atende anualmente cerca de 430 crianças, entre 6 e 18 anos de idade, que 
se encontram em situação de extrema pobreza e exclusão social.



PROJETO UERÊ - RJ
• 10 turmas, cada uma com 3 aulas

• 3 meses de duração

• 252 crianças atendidas, entre 11 a 16 anos



CIEJA CAMPO LIMPO
Localizada na Zona Sul de São Paulo, é uma escola destinada a jovens e adultos. É 
considerada centro de referência para a comunidade, que vê no espaço da escola um espaço 
de lazer, de reflexão e até de resolução de conflitos. Inclusiva, ela atende diversas pessoas 
com deficiências: desde auditiva, visual e intelectual até portadores de Síndrome de Down.



CIEJA CAMPO LIMPO - SP
• 12 turmas formadas por alunos de idades distintas

• 1 semana de duração,em dois turnos diferentes 

• 213 estudantes atendidos

• 1 festa de encerramento

• 1 exposição dos trabalhos feitos nas oficinas
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