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Conforme	 o	 planejado,	 seguimos	 divulgando	 nossas	
contas	 de	 forma	 transparente	 e	 estamos	 mais	
preparados	 para	 receber	 doações	 e	 contribuições	
para	 ampliar	 nossa	 a9vidade,	 que	 recebeu	em	2018	
uma	cenena	de	alunos.	
	
Além	 disso,	 aumentamos	 a	 carga	 horária	 do	 curso,	
com	aulas	de	segunda	a	sábado,	incluindo	a9vidades	
culturais,	 par9cipações	 em	 peças	 de	 teatro,	 aulas	
prá9cas	de	biologia	e	química.	
	
Em	2019	a	cultura	con9nuará	tendo	atenção	especial,	
com	 a	 inclusão	 de	 aulas	 de	 arte,	 mais	 tempo	 de	
sociologia	 e	 filosofia,	 bem	 como	 mais	 produção	
textual.	Nossos	estudantes	9veram	um	desempenho	
incrível	em	redação	este	ano,	sendo	determinante	no	
alto	índice	de	aprovação.	
	
Acreditamos	que	cultura,	para	ser	cultura	de	verdade	
precisa	 também	 ser	 representada	 por	 um	 público	
diverso,	 dando	 a	 chance	 para	 todos	 se	 conhecerem	
melhor,	aceitarem	as	diferenças,	ques9onarem	o	que	
está	ao	redor	e	ajudarem	a	construir	um	futuro	com	
mais	oportunidade	para	todos!	
	
	
Mariana	Alves	
Diretora	
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Eleição de Representantes 

Visita à UFRJ 

Na aula de Argumentação foi feita a preparação 
com a criação das chapas dos candidatos. 
No sábado seguinte, foi feito um debate aberto 
em cada turma e depois a votação dos 
representantes de cada turma. 

Em parceria com a Escola Parque, os alunos 
do PECEP visitaram a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro no dia 22/maio e puderam 
conhecer o campus da  Ilha do Fundão 

Foto: Thiago Sobreira 
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Vestibular UERJ 

Simulados 

O PECEP se inscreveu na UERJ como ONG 
e nossos alunos passaram a ter o direito 
de isenção nas inscrição de R$220 das 
provas do vestibular. Além disso, todos os 
alunos receberam os livros exigidos pelo 
exame com dedicatória dos professores. 

Os alunos do PECEP treinaram para o 
vestibular ao longo do ano com super 
simulados na Escola Parque! 

Fotos: Thiago Sobreira 
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Visita ao MAST 

Visita ao Centro da Cidade 

Equipe de exatas organizou a visita ao 
MAST. Os alunos adoraram e puderam 
aprender muito! 

Saída ao Centro da Cidade para conhecer 
melhor o Rio de Janeiro, com visita a 
Museus e passaporte cultural! 
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Aula de Matemática no Escuro 

Em uma aula de geometria com os professores 
voluntários João Porto e Daniel Herrera, faltou luz na 
Gávea. O que fazer? A solução veio rápido: lista de 
exercício iluminada pelas lanternas dos celulares 
por quase uma hora, até que a luz fosse 
reestabelecida. 
 
Segundo professor João, “a melhor parte é que 
todos estavam super empenhados, tirando dúvidas 
comigo e com o Daniel o tempo todo, perguntando 
pros amigos, ajudando uns aos outros”. 

Krav Maga 

Nossas alunas tiveram aula de defesa pessoal e 
puderam aprender um pouco mais sobre o Krav 
Maga. 
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Jardim Botânico 

Plano de Estudos 

A equipe de Biologia organizou uma aula no 
Jardim Botânico com muito aprendizado e 
um piquenique ao final. 

Nossos alunos construíram um plano de 
estudos personalizado com os voluntários, 
considerando a disponibilidade de tempo, 
dificuldades e profissões de cada um. 

Fotos: Thiago Sobreira 
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Museu Histórico Nacional 

Teatro Oi Casa Grande 

Nossos alunos puderam conhecer o 
Museu de História Nacional e refletir 
sobre quem faz a história.  

Nosso alunos foram ao Teatro Oi Casa 
Grande para assistirem a peça “O 
Alienista" 
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Aula de Educação Física 

Oficina de Dança 

Este ano passamos a ter aula de 
e d u c a ç ã o f í s i c a a o s s á b a d o s , 
coordenada pelo professor Andre Luis, 
ex-aluno do PECEP. 

Nossos alunos fizeram algumas 
oficinas de dança ao longo do ano com 
uma equipe animada e muito dedicada. 
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Confraternização 

ARETÉ 

Dia tão esperado de entrega das blusas do 
PECEP para a turma de 2018. Esse ano a 
camiseta veio mais verde que nunca! 

Evento organizado pela Escola Parque com 
arte, ciência e cultura. Esse convite lindo foi 
todo feito por nossa ex-aluna e atual 
voluntária do PECEP que cursa Letras na 
UFRJ, Beatrice Lira. 
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Laboratório de Biologia 

Teatro 

A equipe de Biologia organizou uma 
aula no laboratório daEscola Parque e 
puderam fazer alguns experimentos 
como retirar o DNA de frutas e observar 
no microscópio! 

Nosso alunos foram ao Teatro para 
assistirem a peça “O Grelo em Obra”, 
com interação da platéia e bate-papo 
com as atrizes. Sucesso total! 
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Escreva 
Antes do curso de redação, eu 
e s c r e v i a m u i t o m a l . N ã o 
conseguia construir uma redação 
coesa e coerente. Todavia, Elaine 
professora do Escreva, junto ao 
PECEP proporciram-me uma 
experiência que mudou minha 
vida. Hoje, eu não só sei a 
estrutura de uma redação, como 
sei escrever sobre qualquer tema. 
 

Por Matheus Malvino  

O curso Escreva, me ajudou 
bastante na forma de escrever a 
redação para o vestibular. Os 
métodos utilizados fazem o aluno 
aprender de uma maneira fácil e 
d i n â m i c a .  O  m a t e r i a l 
disponibilizado, era mais um 
suporte que trazia conhecimento 
ao aluno, ajudando no repertório 
sociocultural pedido no ENEM.  

Por Melissa Santos 

Dessa forma, o Escreva foi importantíssimo na minha 
preparação para as provas dos vestibulares, pois as 
aulas tinham muita dinâmica com exemplos que 
acontecem diariamente, juntos a isso material super 
completo. Em conseguinte, as pessoas que 
conseguirem essa oportunidade não percam, porque 
não irão arrepender-se. 

Sem dúvidas, o curso foi uma das melhores coisas 
para a melhora da minha escrita. 

Escreva 

Fotos: Thiago Sobreira 
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Confraternização final de ano 

Depois de muita dedicação e estudo, fomos 
todos num rodízio para relaxar e descontrair 
antes do ENEM, dando aquela energizada na 
turma!  

A	par&r	das	18:00h	
Rua	General	Urquiza	177A	

01	
NOV	

Pap’Açorda	

Convite	
Você	é	nosso	convidado	para	celebrar	a	chegada	do	ENEM	

Alimentamente 

A equipe do Alimentamente veio falar sobre 
a importância da alimentação e como 
comida saudável e vegana pode ser uma 
delícia! Os alunos puseram a mão na massa 
e prepararam um banquete delicioso!  
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Produção dos Alunos 
Autores:	
Le+cia	San+ago		
Matheus	Malvino		
Yann	Rodrigues	

Preconceito	
	

Nasci	na	favela	queimado	pelo	sol	
Sonho	ser	advogado,	mas	me	impuseram	o	futebol	
Criado	na	mul9dão	que	sou	excluído	
Iden9dade	e	cultura	de	um	povo	destruído	
Agora,	eu	e	meu	irmão	discriminados	com	a	maioria	
Vivemos	em	uma	ilusória	democracia	
Não	importa	quantas	vezes	eu	vença	
Você	nunca	aplaudiria	
Essa	é	a	nova	camada	do	inferno	de	Dante	
A	famosa	meritocracia	
Em	um	mundo	de	caos	e	distopia	
A	seleção	natural	daqui	é	a	dos	mais	fortes	
E	eu	sou	um	eterno	escravo	da	morte	

Foto: Thiago Sobreira 
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Produção dos Alunos 
Autores:	
Pedro	Costa	
Pollyanne	Melo	
Yasmin	Tavares	

Preconceito	se	tem,	discriminação	se	faz	
	
Diminuir	negros,	mulheres	e	homossexuais	é	algo	que	
vem	enraizado	na	sociedade	diante	de	um	contexto	
histórico.	Onde	as	pessoas	eram	diminuídas	e	até	
mesmo	forçadas	a	concordarem	que	cidadão	de	bem	
eram	apenas	homens	brancos,	ricos	e	católicos.	
Ser	preconceituoso	vai	além	de	se	colocar	acima	de	
uma	determinada	pessoa,	é	apontar	erros	nos	outros	
que	existe	em	si.	Preconceito	é	tornar	o	que	se	acha	
uma	verdade	absoluta.	

Foto: Thiago Sobreira 
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Produção dos Alunos 
Autora:	
Tayná	Cristo	

Preconceito	
	

Mulher	
Ser	forte	
Quando	pensam	
Que	é	fraca	
Inferior	quando	
Apenas	almeja	
A	igualdade	
Digna	de	respeito	
Quando	se	
Veste	
E	acima	de	tudo	
Deve	ser	
Aclamada	
Não	só	por	sua	
Beleza,	mas	por	sua	
Inteligência	e	astúcia	

Foto: Thiago Sobreira 
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Produção dos Alunos 
Autora:	
Edilene	Patriota	

Desejo	das	Mulheres	
	
Queremos	simplesmente	andar	na	rua	e	não	ficar	com	medo	se	o	local	
é	escuro,	ou	se	vamos	ser	estupradas.	
Queremos	andar	na	rua	e	não	ouvir	“gostosa”,	“psiu”,	“Oh	lá	em	
casa!”.	
Queremos	ganhar	pelo	o	que	fazemos,	independente	do	gênero.	
Queremos	ser	conhecidas	pelo	nosso	potencial	e	não	pelo	aumento	do	
feminicídio.	
Queremos	uma	sociedade	onde	o	machismo	seja	a9vidade	ex9nta.	
Queremos	trabalhar	sem	sermos	ameaçadas	de	perder	o	emprego	pois	
não	aceitamos	sair	com	o	chefe.	
Queremos	não	ouvir	“foi	estuprada	porque	estava	dando	mole”,	“a	
roupa	era	curta”.	Como	assim?	E	quando	criança	é	estuprada,	é	por	
que?	E	quando	filhas	são	estupradas	pelos	pais?	
Enfim,	queremos	uma	sociedade	onde	mulheres	sejam	apenas	
indivíduos	tendo	uma	vida	normal.	
Basta!	

Foto: Thiago Sobreira 
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Produção dos Alunos 
Autores:	
Lucas	Medeiros	
Renato	Mendes	
Carlos	Henrique	

Preconceito	
	
Colapso	cultural	
O	racismo	provocou	a	guerra	
Retornando	à	era	das	trevas	
O	que	você	definiria	como	raças?	
Alguém	que	está	submisso	a	suas	garras?	
O	machismo	deu	ao	homem	o	mundo	
E	o	feminismo,	fez	o	homem	sair	pela	porta	dos	fundos	
Porque	enquanto	um	dá	a	superioridade	
O	outro	busca	a	igualdade	
O	homem	branco	usando-os	como	bene_cios	
Desde	os	primórdios	da	história	humana	
Começou	a	enxergar	os	seus	male_cios	
E	para	isso	precisamos	ques9onar	
Sonhar	
E	realizar	

Foto: Thiago Sobreira 
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Esses	foram	os	aprovados	em	2018,	com	muito	orgulho!	

Alan	Delon	Barbosa	
Arqueologia	|	UERJ	

Ana	Luiza	Dantas	
Pedagoia	|	UERJ	

Gabriely	Cruz	
Geografia	UERJ|UFF	

Eloane	Holanda	
Pedagogia	|	UERJ	

Amanda	Silva	
Administração	|	UERJ	

Gustavo	Araújo	
Psicologia	|	UERJ	

Le=cia	San?ago		
Pedagogia	|	UERJ	

Lucas	Silva	
Biologia	|	UERJ|UFRJ	

Matheus	Malvino	
Matemá@ca|	UERJ	

Raphaela	Chagas	
Economia	|	UERJ	

Melissa	Soares	
Enfermagem	|	UERJ	
Terapia	Ocupacional	|	UFRJ	

Pollyanne		Melo	
Letras	|	PUC	

Luís	Henrique	Santos	
Economia	|	UFRJ	

Tainara	Santos	
Direito	|	UERJ	

Sam	Resende	
Letras	|	UERJ	

Romilson	Ribeiro	
BCMT	|	UFRJ	

Weslany	Tayná	Reis	
Direito	|	UERJ	

Yann	Nogueira	
Economia	|	UERJ	

Vitor	Cunha	
Economia	|	UERJ	

Leliane	Silva	
Pedagogia	|	UERJ	

Beatriz	Cordeiro	
Marke@ng	|	IBMR	

Ivan	Barbosa	
Economia|	UFRJ	

Isabela	Alves	
Jornalismo	|	UERJ	

Mariana	Joaquim	
Engenharia	|	UERJ	

Alan	Delon	Barbosa	
Arqueologia	|	UERJ	

Ana	Luiza	Dantas	
Pedagoia	|	UERJ	

Gabriely	Cruz	
Geografia	UERJ|UFF	

Eloane	Holanda	
Pedagogia	|	UERJ	

Amanda	Silva	
Administração	|	UERJ	

Gustavo	Araújo	
Psicologia	|	UERJ	

Le=cia	San?ago		
Pedagogia	|	UERJ	

Lucas	Silva	
Biologia	|	UERJ|UFRJ	

Matheus	Malvino	
Matemá@ca|	UERJ	

Raphaela	Chagas	
Economia	|	UERJ	

Melissa	Soares	
Enfermagem	|	UERJ	
Terapia	Ocupacional	|	UFRJ	

Pollyanne		Melo	
Letras	|	PUC	

Luís	Henrique	Santos	
Economia	|	UFRJ	

Tainara	Santos	
Direito	|	UERJ	

Sam	Resende	
Letras	|	UERJ	

Romilson	Ribeiro	
BCMT	|	UFRJ	

Weslany	Tayná	Reis	
Direito	|	UERJ	

Yann	Nogueira	
Economia	|	UERJ	

Vitor	Cunha	
Economia	|	UERJ	

Leliane	Silva	
Pedagogia	|	UERJ	

Beatriz	Cordeiro	
Marke@ng	|	IBMR	

Ivan	Barbosa	
Economia|	UFRJ	

Isabela	Alves	
Jornalismo	|	UERJ	

Mariana	Joaquim	
Engenharia	|	UERJ	
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Receitas 

Despesas 

R$13.690 

R$17.706 

Inscrições R$3.480 

Contribuições Mensais R$9.280 

Doações R$930 

Para o período das inscrições, os alunos interessados em concorrer 
para uma vaga no PECEP pagam uma taxa de R$15 para subsidiar os 
custos do processo 

Mensalmente, os alunos que podem contribuem com o valor de R$40 

Recebemos doações para o projeto através de depósito bancário ou 
através de arrecadação com a venda das camisetas do projeto 

Livros UERJ R$1.842 
Para o Vestibular da UERJ é obrigatória a leitura de alguns livros. Os 
mesmos foram comprados e entregues aos alunos 

Papelaria e Impressão R$5.957 
Compramos canetas de quadro branco, imprimimos as carteiras de 
identificação dos alunos e voluntários. Além disso, entregamos um Kit 
par os alunos com caderno, lápis e borracha 

Transporte R$4.000 
Para os voluntários que são ex-alunos, fazemos o reembolso das 
passagens deles 

Fabricação das blusas R$2.066 
Todo ano fazemos as blusas do PECEP para entregar aos alunos para 
que possam usá-la nos dias das provas. O momento da entrega é 
sempre um dia especial! 
Eventos com os alunos R$2.115 
Tivemos aula do Alimentamente com a compra dos insumos, 
confraternização com os alunos antes do vestibular e no final das aulas 
de cada semestre 
Taxas R$1.726 
Gastos com cartório, conta corrente, certificado digital e registro no RCPJ 
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Saldo Final R$1.217 
Saldo inicial R$5.233 

Receitas R$13.690 

Despesas R$17.706 

Saldo remanescente de anos anteriores 
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Escola Parque 

Escreva 

Alimentamente 

O&S Contabilidade 

CBSG Advogados 

Web Ahead 





Rua	Marquês	de	São	Vicente	355,	Gávea	
contatopecep@gmail.com	
www.pecep.educação.ws	

Fotos: Thiago Sobreira 


