
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS DA PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE  

 

PROJETOS RECURSOS 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Todas as salas de aula foram equipadas com Recursos 
Tecnológicos (Internet, Computador, Caixa de Som e 
Data show). Com isso, todos os nossos alunos estão em 
contato direto com a Tecnologia da Informação durante 
as aulas. 

 

Central de Execução de Penas Alternativas 
(CEPA) 

EDUCAÇÃO ECO AMBIENTAL 
E ARTÍSTICA À SERVIÇO DA 

RESSIGNIFICAÇÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

 

Este projeto tem por objetivo fomentar parcerias para 
contribuir no desempenho educacional de jovens e 
adolescentes com deficiência e suas famílias, valorizando 
a educação ambiental como instrumento de interação 
social e artística.  
 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar (SEMAGRO) 
 

ESCOLA RAIO DE SOL – 
Ensino Educação Especial 

 

Reforma de todo espaço da Escola  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (FUNDEB) 
 

INCLUSÃO DIGITAL 

Ações que, por meio da inclusão digital, promovem o 
incentivo ao protagonismo e autonomia da pessoa com 
deficiência intelectual e/ou transtorno global do 
desenvolvimento com mobilidade reduzida, também 
incluindo suas respectivas famílias, com o objetivo de 
incluí-las na sociedade frente à expansão da internet e 
fortalecimento dos meios digitais. 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 
Assistência Social e Trabalho (SEDHAST), 
Termo de Fomento Nº 32223/2022.  

 

 



CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE 
“INCLUSÃO DIGITAL”. 

Instalação de ar condicionado que proporciona melhores 
condições de aprendizado à pessoa com deficiência 
intelectual e/ou transtorno global do desenvolvimento. 

Próprio – Renda proveniente das vendas 
que foram feitas na Festa Junina do Parque 
Residencial Damha II com a barraca de 
cachorro-quente 
 

JARDIM SENSORIAL DO 
MOINHO DE PAPEL. 

Investimento em atividades desenvolvidas no jardim, 
que permitem aos profissionais trabalharem com alunos 
e pacientes habilidades e estímulos sensoriais, educação 
e conscientização ambiental, além de promover a 
socialização e o trabalho em equipe. 

 

Próprio (Brechó da Pestalozzi) 
 

NICHOS E CORTIÇAS 

 

Equipação das salas de atividades, com intuito de 
aprimorar e fortalecer as atividades já realizadas pela 
Associação Pestalozzi de Campo Grande/MS, buscando 
assegurar espaços de referência para o convívio grupal, 
comunitário e social com bem-estar e organização. 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) 

 

REFORMA E INSTALAÇÕES 

 

Reforma dos armários da cozinha, instalações de 
persianas nas salas de aula do Programa de Formação 
para o Trabalho (PFT) e climatização das salas das 
Coordenações e Direção Escolar. 

 

Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) 

 

SALA DE INTEGRAÇÃO 
SENSORIAL 

A sala de Integração Sensorial é o local onde oferecemos 
aos nossos pacientes atividades que buscam estimular os 
sentidos através de equipamentos especiais com cores, 
texturas, movimentos e sons e proporcionar aos 
usuários elevar os níveis de atenção e aprendizado, entre 

Emenda Parlamentar 

 



outros benefícios.  

 
 


