SEJA UM

PADRINHO
DO MUNDO

Ajude a transformar a vida de nossas
crianças com deciência de curitiba

ENTIDADE
MANTENEDORA

QUEM SOMOS?
O Centro de Educação Infantil Mundo Para Todo Mundo é o novo projeto educacional da
Unilehu que, como o próprio nome ja diz, pretende ser uma experiência bem
sucedida de educação inclusiva.
Localizada em curitiba, sua sede ca na Rua Hipólito da Costa, 2252 - Boqueirão. Com
caráter social e comunitário, neste espaço são atendidas 45 crianças de 2 a 5 anos, em
horário integral.
Sua proposta metodológica está pautada na educação inclusiva e no compromisso
com as necessidades de cada criança matriculada, em especial aquelas que possuam
qualqur tipo de deciência.

seja um padrinho do mundo!
A inclusão na escola precisa de todos nós!
As 45 crianças matriculadas no CEI Mundo para Todo Mundo recebem uma educação
inclusiva de qualidade e um ambiente escolar diferenciado. O atendimento é realizado
em período integral por uma equipe capacitada, com o oferecimento de refeições,
materiais didáticos e pedagógicos, uniformes, atividades complementares, entre outras
necessidades educacionais.
Todas as crianças estão em situação de vulnerabilidade social, seja pela deciência ou
situação familiar. Como as famílias não têm condições de manter os custos de seus lhos
matriculados, a escola é uma iniciativa comunitária e benecente que oferece
gratuidade e subsídio das mensalidades. Os recursos para manter cada aluno advém de
doações, que são sempre inferiores ao valores necessários para cobrir todas as despesas
do projeto educacional.
Para ajudar a manter as nossas portas abertas para a inclusão, convidamos
você a tornar-se um Padrinho do Mundo. Vamos juntos transformar a vida
de nossas crianças.
Você ou sua empresa podem fazer uma doação mensal por um período mínimo
de 12 meses, o que vai ajudar a manter a educação inclusiva para as crianças com
deciência de Curitiba.

Cotas Pessoa Física
R$ 100, R$ 200 ou
R$ 300 mensais

Cotas Pessoa Jurídica
R$ 300,00 mensais

Como Ajudar
1. Assinar o termo de compromisso por 12 meses.
2. Acompanhar os resultados das ações da escola.
3. Quitar os boletos nas datas estabelecidas.
Como Padrinho do Mundo, seu nome ou de sua empresa fará parte da divulgação do
CEI Mundo para Todo Mundo, com visibilidade para esta ação.

INFORMAÇÕES
clubedobem@unilehu.org.br | 41. 3333.6464 | 3153-6204 | 9 9201.2155
...............

Centro de Educação Infantil Mundo para Todo Mundo
Rua Prof. José Nogueira dos Santos, 1845 - Boqueirão
www.mundoparatodomundo.org.br / 41. 3328-5936
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