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 Apesar do Poder Público ter o dever de tratar de forma prioritária o ensino, em geral, as
escolas tradicionais, tanto públicas como privadas, encontram dificuldades de implementar uma
educação mais flexível, participativa, focada no aluno. Elas enfrentam excesso de burocracia e
investimentos cada vez mais escassos para uma educação de qualidade.

 Por outro lado, as ONGs possuem poucas normas legais e administrativas a serem
cumpridas para práticas educacionais, possibilitando uma atuação "mais flexível, participativa e
[...], mais propícia ao atendimento dos interesses dos participantes, além de tratar também de
problemas específicos da comunidade, preocupando-se com a transformação social" - Daniel M. Silva:
ONGs e escolas públicas básicas <https://goo.gl/FHU93w>

 Somando-se a isto, alunos de projetos sociais tem demonstrado motivação, interesse e
comprometimento com projetos de ONGs.

 Desta forma, a escola redesenhada será mantida por uma ONG, criada especialmente
para a finalidade de ensino formal com ênfase em projetos sociais.

 Sendo um projeto social, a escola redesenhada não pode cobrar mensalidades pois seus
serviços são gratuitos. Os recursos são obtidos através de doações em campanhas nas redes
sociais, doação de parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, parte dos impostos
recolhidos pelo programa Nota Fiscal Gaúcha, trabalho voluntário e parcerias com empresas.

esquema geral do programa

projeto social

A valorização social da escola como agrupamento unitário e ponto
focal de uma comunidade, levando-a a um uso intensivo estaria, no
mínimo, a duplicar o seu valor de uso e, na mesma proporção, a
reduzir o seu valor de custo"

Hélio Duarte, Acrópole no 210, 1956“
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 O esquema representa
como os espaços de
aprendizagem precisam se
integrar, pois praticamente
todo o prédio da escola passa a
assumir o papel de espaço de
aprendizagem, como a cozinha e
a praça de alimentação, por
exemplo.

 Percebe-se também que
existe uma proporção diferente
das necessidades de modos de
aprendizagem para os grupos
iniciação e autonomia, porém
estes espaços não podem ser
totalmente segregados entre si
e precisam ter relação direta
com os espaços abertos e o
circo.
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