PROJETO CRESCER
JARDELINO RAMOS

CENTRO CULTURAL ESPÍRITA

História
Fundado em 1979, o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos,
é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos,
que além de divulgar e promover a vivência do espiritismo,
desenvolve programas e projetos de educação infantil escolar
e não escolar, e assistência social, atuando em parceria com a
comunidade, empresariado local e governo.
Desde a sua fundação, a Entidade tem como objetivo acolher
e orientar crianças, adolescentes e idosos em situação de
vulnerabilidade social. Para alcançar este objetivo, desenvolve
atividades recreativas, esportivas, artísticas, pedagógicas e
cursos profissionalizantes.
Além destes projetos, o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos em parceria com o município de Caxias do Sul,
administra a Escola de Educação Infantil Casa da Criança, situada dentro do complexo da entidade, e mais 24
escolas de educação infantil, com crianças entre zero e cinco anos.

Área Espiritual

Deste modo, a entidade situa-se como uma das mais bem conceituadas da região, promovendo uma melhoria
contínua na qualidade de vida da comunidade em geral, através de ações positivas sobre suas condições sociais,
educacionais, profissionais e espirituais.

Um dos pilares do Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos, é a dedicação às atividades de amparo espiritual,
basendo-se nos fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo e da doutrina codificada por Allan Kardec.
A Instituição presta orientação espiritual aos interessados, através de palestras e estudos abertos ao
público, assim como acolhimento e amparo por meio de passes magnéticos e atendimentos espirituais.
A entidade tornou-se conhecida por acolher todas as formas de se fazer o bem, sem preconceitos ou
amarras. São utilizadas técnicas como o Reiki, Apometria, Passes, Fluidoterapia, Radiestesia, dentre outras,
com o único objetivo que é a ajuda espiritual do consulente, sendo todas oferecidas gratuitamente de acordo
com a necessidade de cada caso.
Além dos atendimentos, na área espiritual o Jardelino oferece cursos sobre a Doutrina Espírita e demais
técnicas utilizadas, visando o desenvolvimento espiritual do aluno e consequentemente da sociedade, tendo
o foco que cada um trilha seu próprio caminho e deve se auto-desenvolver para chegar à paz e harmonia
pregada por Jesus.
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Atendimento aos Idosos
SPEI - Serviço de
Proteção Social
Especial para
Pessoas Idosas
e suas Famílias

Iniciando suas atividades em julho de 2006, o SPEI tem como objetivo atender, orientar
e acompanhar idosos, bem como seus familiares e cuidadores que apresentam risco
social e pessoal por violação de direitos.
A equipe formada de assistentes sociais e psicólogas, atua através de denúncias
encaminhadas pela Coordenadoria do Idoso, provenientes da rede socioassistencial,
Ministério Público, Poder Judiciário, entre outros, efetuando visitas domiciliares para os
idosos, a fim de verificar a situação e realizar as intervenções e os encaminhamentos
necessários.
Atualmente cerca de cem idosos são contemplados por este programa.

Centro Educativo José Luiz de Medeiros Ramos
Serviço de
Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos

Cada uma das situações de fragilidade enfrentadas pelos cidadãos deve receber um
tipo de atenção diferenciada, de acordo com as necessidades de cada um. Em razão
disso, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais institui, na Proteção Básica,
os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são organizados por faixa
etária e têm como objetivo prevenir possíveis situações de risco da população em geral,
visando à melhoria da qualidade de vida.
Sendo assim, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos José Luiz de
Medeiros Ramos atende cem crianças e adolescentes dos seis aos quinze anos de
idade, tendo como objetivo oportunizar um espaço de caráter protetivo às crianças e
adolescentes no turno inverso ao da escola. Através de oficinas e atividades lúdicas
orientadas por profissionais capacitados, busca incentivar o desenvolvimento da
autonomia, propiciando a aprendizagem de tomadas de decisões afetivas saudáveis,
onde as crianças e adolescentes possam se reconhecer como sujeitos ativos,
participantes e transformadores dentro de seu grupo social.

Casa da Criança
A Escola de Educação Infantil Casa da Criança antigamente conhecida como Creche Olga Festugato, através de
convênio com a Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul atende 115 crianças de turno integral, com idades
de 1 ano à 5 anos e 11 meses.
A escola é composta por oito turmas, com educadoras desenvolvendo atividades planejadas a partir de projetos,
trabalhando as necessidades de cada faixa etária, tendo como referência pedagógica as Diretrizes Curriculares
Nacionais.
A Casa da Criança oferece a seus alunos quatro refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche e pré-janta, além
de dispor de assistente social e assessoramento pedagógico e psicológico.
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TODA AJUDA É BEM-VINDA!
É a sua generosidade constante que nos garante a possibilidade
de alcançar nossos objetivos.
Existem diversas formas de contribuir com a nossa entidade, além
do trabalho voluntário, aceitamos ajuda financeira e doações, tanto
de roupas quanto alimentos.
Nas próximas páginas citaremos alguns projetos que temos à
disposição de você, ou de sua empresa.

Projeto de Apadrinhamento de Salas de Aula
Nosso Centro Educativo conta hoje com
cinco salas de aula, uma sala de dança/
teatro/música, uma ludoteca, uma cozinha
e um refeitório.
Propomos à sua empresa, o projeto de
apadrinhamento, onde sua empresa contribui
com o valor para reforma e instrumentação
das áreas propostas, e em troca a entidade,
por um período de 5 anos, nomeará a sala
apadrinhada com o nome da empresa
doadora, além de divulgar a marca de sua
empresa nos materiais de divulgação da
entidade, site, banner, e mídias sociais.
Os projetos propostos, levam em
consideração que a comunidade merece o
que há de melhor em recursos educacionais

e arquitetônicos, e que através dessa ajuda,
a entidade conseguirá atingir mais pessoas,
de forma mais eficaz e com maior qualidade.
O objetivo final deste projeto, também será
de incrementação da quantidade de pessoas
beneficiadas nessas áreas, implementadose o turno noturno, com maior foco em
cursos profissionalizantes, tanto na área
administrativa/financeira/comercial como na
área de gastronomia, através da utilização
da nossa cozinha.
A seguir, nossa proposta para reformas
das salas, sendo que cada sala pode ser
apadrinhada por uma ou duas empresas
simultaneamente.
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SALA 1

Sala de Dança

(Dança, Teatro, Atividades Circenses, Música, Capoeira e Hip Hop)

Área: 82,32m²
Reforma a ser executada:
• Colocação de piso flutuante
• Pintura
• Instalações elétricas e de rede
• Som e iluminação especial
• Cortinas
• Barra de apoio
• Espelhos

Padrinho

SALA 2

Valor do Patrocínio: R$ 13.000,00
Padrinho

Ludoteca

(Sala de Jogos, TV e Atividades Recreativas)

Área: 40,36m²
Reforma a ser executada:
• Colocação de piso flutuante
• Pintura
• Som e TV
• Iluminação
• Cortinas
• Sofá
• Mesa e cadeiras

Padrinho

Valor do Patrocínio: R$ 12.000,00
Padrinho
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SALA 3

Biblioteca/Reforço Escolar

Área: 40,86m²
Reforma a ser executada:
• Colocação de piso flutuante
• Pintura
• Troca do forro superior de madeira para gesso
• Instalações elétricas e de rede
• Armários
• Mesas e cadeiras
• Iluminação
• Cortinas
Padrinho

SALA 4

Valor do Patrocínio: R$ 14.000,00

Padrinho

Sala de Aula para Crianças

Área: 32,96m²
Reforma a ser executada:
• Colocação de piso flutuante
• Pintura
• Troca do forro superior de madeira para gesso
• Instalações elétricas e de rede
• Iluminação
• Cortinas
• Armários
• Mesas e cadeiras
Padrinho

Valor do Patrocínio: R$ 12.500,00

Padrinho
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SALA 5

Sala de Aula para até 30 Pessoas

Área: 36,60m²
Reforma a ser executada:
• Colocação de piso flutuante
• Pintura
• Troca do forro superior de madeira para gesso
• Instalações elétricas e de rede
• Compra e instalação de computador e datashow
• Iluminação
• Cortinas
• Mesas e cadeiras

Valor do Patrocínio: R$ 14.500,00

Padrinho

SALA 6

Sala de Aula para até 30 Pessoas

Área: 32,60m²
Reforma a ser executada:
• Colocação de piso flutuante
• Pintura
• Troca do forro superior de madeira para gesso
• Instalações elétricas e de rede
• Compra e instalação de computador e datashow
• Iluminação
• Cortinas
• Mesas e cadeiras
Padrinho

Valor do Patrocínio: R$ 14.500,00

Padrinho
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SALA 7

Sala Multiuso

(Informática / Atendimento Psicológico / Sala de Aula)

Área: 40,86m²
Reforma a ser executada:
• Colocação de piso flutuante
• Pintura
• Instalações elétricas e de rede
• Compra e instalação de computador e datashow
• Armários
• Cortinas
• Mesas e cadeiras

Valor do Patrocínio: R$ 15.000,00

Rua Garibaldi, 559 - Sobreloja
Fone: (54) 3223-5454

Cozinha

(Cozinha Industrial / Almoxarifado)
Área: 33,26m²
Reforma a ser executada:
• Troca de piso (porcelanato)
• Pintura
• Iluminação
• Compra de freezer
• Armários
• Manutenção dos equipamentos atuais
Valor do Patrocínio: R$ 18.000,00
Padrinho

Padrinho
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Refeitório

Refeitório para 80 pessoas
Área: 40,87m²
Reforma a ser executada:
• Troca de piso (porcelanato)
• Gesso
• Pintura
• Iluminação
• Compra de mesas e cadeiras
• Armários
Valor do Patrocínio: R$ 20.000,00
Padrinho

Padrinho

Parquinho
Área: 70m²
Reforma a ser executada:
• Colocação de grama sintética
• Troca de cerca
• Manutenção dos brinquedos

Valor do Patrocínio: R$ 7.000,00
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Patrocinador Júnior

Área comum do prédio do Centro Educativo

Reforma a ser executada:
• Troca de piso (porcelanato)
• Pintura
• Troca do forro superior de madeira
para gesso
• Instalações elétricas e de rede
• Reforma de sanitários
• Reforma das escadas
• Adequações para acessibilidade
• Sistemas de prevenção de incêndio
• Reforma do telhado
• Reforma da sala da coordenação

VALOR DA COTA
R$ 3.000,00
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Apadrinhamento de Alunos
O padrinho ou madrinha é alguém que se dispõe a doar o valor mínimo de R$ 90,00 mensais.
Essa doação vai para um fundo coletivo que é utilizado na educação e cuidados de crianças e
jovens de 6 à 15 anos no turno inverso da escola. Através da sua doação oferecemos cuidados
de nutrição, educação e acesso a oportunidades.
Dessa forma, você dá início a um maravilhoso processo de mudança na vida da criança
apadrinhada, tirando-lhe de um provável destino de privações e dando a ela a chance de ser
um adulto saudável, um cidadão responsável e uma pessoa feliz.
A cada criança apadrinhada, será oferecido acesso a cursos como idiomas e informática, reforço
escolar, atendimento psicológico, atividades de dança, teatro e esportes, acompanhamento
nutricional incluindo uma refeição completa.
Além disso, o C.C.E. Jardelino Ramos, pretende de acordo com a quantidade de madrinhas
e padrinhos, disponibilizar à jovens cursos profissionalizantes como gastronomia, rotinas
administrativas, pedicure e manicure, dentre outros.
Valor do apadrinhamento: R$ 90,00 Mensais

Associação ao C.C.E. Jardelino Ramos
Modalidade Sócio Cooperador:
O Sócio Cooperador é a forma mais simples de contribuição financeira para a instituição.
Valor da Mensalidade: R$ 15,00
Modalidade Sócio Efetivo:
O Sócio Efetivo, além de colaborar com a instituição, tem direito a participar nas decisões
sobre o futuro do Jardelino.
Valor da Mensalidade: R$ 30,00
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Outras formas de colaboração
Você pode cooperar de muitas outras formas com o C.C.E. Jardelino Ramos:
• Voluntariado na área assistencial, educacional ou espiritual;
• Doação de valores através da nossa conta:
Banrisul
Agência: 0180
C/C: 06.180.202.0-0
• Doação de roupas e alimentos.
Seja pontual, regular ou um presente, a sua doação vai ajudar muita gente. Sua
contribuição vai possibilitar o envio de ajuda a pessoas que estão sob perigo das ruas,
além de apoiar (no longo prazo) a nossa própria comunidade.
Muita Paz e Luz!

Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos
Rua Assis Brasil, 363 - Bairro Jardelino Ramos | Caxias do Sul - RS
Fone: (54) 3222 5974 | facebook/ccejardelinoramos
www.jardelinoramos.org.br | diretoria@jardelinoramos.org.br
CNPJ: 88.707.799/0001-00
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Estas empresas já abraçaram nossa causa.
Estamos esperando por você!
Apoiadores Master

Apoiadores Júnior

