


 

• Edital aberto de 18 de fevereiro a 15 de março. 
 

• 9.151 pessoas alcançadas nas redes sociais. 
 

• Total de 77 inscritos, sendo 53 elegíveis.  
 

Observação: 

 

A gestão do edital 2019 do Instituto Rio, ficou a cargo do Instituto Phi – Philantropia Inteligente.  



Outros:  

• Desenvolvimento psicomotor através da arte; 

• Mobilidade e Inclusão Social para crianças especiais de baixa renda; 

• Fomento ao turístico para o desenvolvimento comunitário através da geração de trabalho e renda; 

• Fortalecimento da educação, cultura e arte com crianças, adolescentes e jovens; 

• Educação Sócio Ambiental; 

• Pessoa com deficiência. 



OBS:  

1) Podiam marcar mais de 1 opção. 

 

2) Outros: 

• Portadores de doenças crônicas; 

• Egressos do sistema prisional e do sistema sócioeducativo; 

• Instituições (escolas, religiosas, universidades, centros culturais...); 

• Mulheres egressas do sistema prisional, mulheres negras e LGTBQI; 

• Professores das creches e escolas da rede municipal do bairro; 

• Artistas e amantes da cultura urbana; 

• População em situação de rua; 

• Idosos; 

• Professores; 

• Mulheres; 

• Público em geral. 





• Público Alvo: 60 crianças de 7 a 12 anos 

• Localidade de atuação: Comunidade Cesar Maia / Vargem Pequena 

• Vídeo da inscrição: https://goo.gl/fU4929 

• Nunca foi apoiado pelo IRio 

 
 

Auxílio na realização de exercícios fornecidos pelas escolas locais, além de 

complementação na alfabetização através da contagem e leitura de histórias. 

As atividades da disciplina de matemática são abordadas através da 

aplicação de exercícios direcionados, e apostilas classificadas por ano 

escolar. 
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• Público Alvo: 70 crianças, 50 adolescentes e 30 mulheres da comunidade 

• Localidade de atuação: Pedra de Guaratiba 

• Vídeo da inscrição: https://youtu.be/8_GLzlbl90o 

• Nunca foi apoiada pelo IRio 

 

 

O projeto Muda para Crescer terá como eixo central a construção de hortas na 

Instituição Casa Arte Vida, nas residências das crianças e em espaços 

públicos da comunidade. Na execução do projeto também serão desenvolvidos 

temas transversais tais como: ética, cidadania e comportamento nas redes 

sociais. 
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• Público Alvo: 300 adultos em situação de rua 

• Localidade de atuação: Santíssimo e Jacarepaguá 

• Vídeo da inscrição: https://goo.gl/Nd145Q 

• Já foi apoiada pelo IRio 

 
 

Construção de um campo de futebol Society; reforma do atelier e capacitação 

para os atendidos. O público alvo é composto por adultos privados da 

convivência social, em situação de extremo risco, em dependência de álcool e 

outras drogas. O esporte terá caráter terapêutico, fortalecedor da cidadania e 

ressocialização desses indivíduos. Além disso, destacam a importância dos 

benefícios do esporte na recuperação da saúde, disciplina e superação da 

dependência química. 
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• Público Alvo: 450 crianças e adolescentes, 630 jovens e adultos, 90 idosos e 90 pessoas com 

deficiência 

• Localidade de atuação: Taquara 

• Vídeo da inscrição: https://goo.gl/QB4QPy 

• Nunca foi apoiado pelo IRio 

 
 

Realização de 8 edições do Cine Taquara, com os seguintes atrativos distribuído de acordo com 

o eixo temático de cada edição: 1) Exibição de filmes independentes e debates com realizadores 

e/ou profissionais do tema escolhido; 2) Show de encerramento com apresentação musical ao 

vivo ou DJ; 3) Sarau poético e performances; 4) Oficinas; 5) Exposição de artes visuais; 6) 

Educação ambiental; 7) Realização de horta urbana; 8) Feira de moda e gastronomia. O projeto 

se propõe a ser um espaço de resistência e valorização da diversidade cultural e do direito ao 

acesso à cultura e à  arte. Busca o desenvolvimento da Zona Oeste, onde a cultura seja base de 

melhoria na afetividade, desenvolvimento educacional, saúde e diminuição dos índices de 

violência. O Cine Taquara acredita que juntos podemos transformar a ZO em uma região mais 

acolhedora, sustentável, consciente e autônoma. 
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• Público Alvo: 90 estudantes de escolas públicas, de 12 a 17 anos 

• Localidade de atuação: Cidade de Deus 

• Vídeo da inscrição: https://goo.gl/WQZdwV  

• Nunca foi apoiado pelo IRio 

 
 
A "Escola dentro da Escola" propõe a ocupação dos espaços formais da educação pública, a fim 

de fortalecer as relações entre os alunos, as famílias, o corpo docente, o equipamento público, o 

território e o conhecimento. Com formações em educação popular, participação política e gestão 

pública, o projeto visa que os educandos sejam protagonistas do espaço em que fazem parte e 

possam efetivamente co-construir espaços de saber coletivo, democrático e diverso. Estão 

previstas 40 

atividades, sendo: 15 aulas e debates (rodas de conversa); que tratarão sobre a história do 

Brasil, do Rio, da Zona Oeste e da Cidade de Deus, assim como a respeito de políticas públicas 

e garantia de direitos, e 25 oficinas (individuais e coletivas); momento em que os alunos 

colocarão em prática a teoria e aprenderão ferramentas/tecnologias da comunicação. 
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• Público Alvo: 100 jovens de 4 a 14 anos 

• Localidade de atuação: Campo Grande 

• Vídeo da inscrição: https://goo.gl/UjtbwF 

• Já foi apoiado pelo IRio 

 
 

São desenvolvidas oficinas em informática educativa, apoio pedagógico 

lúdico, inglês, Biblioteca Geraldo Jordão (incentivo à leitura),esporte e lazer, 

Ballet/Jazz e Capoeira. Acompanhamento psicológico e social às famílias 

das crianças atendidas por meio de reuniões mensais e com o Projeto Nós 

de Família, com palestras temáticas. 
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