
Um modelo inovador de
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Veja como ajudar a manter esse projeto



Educação inclusiva como ferramenta
de inclusão social e respeito
pela diversidade.

Portanto, é uma proposta de oferecer uma escola para todos, 
com ou sem deficiência, de forma incondicional. E este é um 
grande e inspirador desafio a ser realizado por diversas mãos.

Por isso, nesta oportunidade, convidamos você a conhecer esta 
proposta, contribuindo com um projeto educacional de 
referência que beneficia crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de 
idade. 

O Centro de Educação Infantil Mundo para Todo Mundo (CEI 
MPTM) é um projeto educacional em funcionamento no 
Boqueirão (Rua Hipólito da Costa, 2252), desde agosto de 2016.

Como o próprio nome já diz, é uma experiência bem sucedida de 
educação inclusiva em Curitiba. Sua atuação é pautada na 
habilidade técnica e social necessária para vencer um dos 
maiores desafios do sistema educacional, que é estar preparado 
para oferecer uma educação de qualidade a todas as crianças 
matriculadas, em especial aquelas que possuam qualquer tipo 
de deficiência (auditiva, visual, física, intelectual ou múltipla).

Desta forma, é uma iniciativa que visa transformar o ambiente 
escolar em um lugar efetivamente integrador, comprovando que 
a educação inclusiva é possível e que se traduz no único 
caminho para uma sociedade mais justa e igualitária.



A inovação do CEI Mundo para Todo Mundo não está apenas em 
sua proposta pedagógica inclusiva, mas também em ser um 
espaço acessível e sustentável sob o ponto de vista 
arquitetônico. Por isso, toda a arquitetura da escola está voltada 
para o desenho universal, para o projeto pedagógico, e, 
consequentemente, para as necessidades das crianças.

• Garantir educação inclusiva como fundamento de toda ação 
pedagógica.
• Garantir o acesso à educação de qualidade como direito de 
todas as crianças.
• Alinhar bases teóricas e conceituais que possam sustentar a 
prática pedagógica.

Promover ação pedagógica a partir de metodologias que 
potencializem o desenvolvimento pessoal/individual de cada 
criança, considerando sua interação com o grupo.

Garantir o direito de todas crianças matriculadas no “CEI Mundo 
Para Todo Mundo” ao acesso ao desenvolvimento, à 
convivência, à interação e ao conhecimento sistematizado.

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS PROJETO ARQUITETÔNICO

VISÃO:

MISSÃO:

Outro diferencial da obra foi o 
reaproveitamento de materiais 
de outras construções. 
Aproximadamente 80% da 
estrutura principal foi feita a 
partir do aproveitamento de uma 
estrutura metálica doada, 
resultante da demolição de uma 
antiga garagem de ônibus. 
Também foram reutilizados 
vidros, pisos, portas, pavers, 
entre outros materiais, o que 
contribuiu para a diminuição dos 
custos de construção.
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SOMOS A UNILEHU

POR ISSO, NÃO FAZ DIFERENÇA QUEM VOCÊ É, OU DE ONDE VEM.
SE O SEU INTERESSE É PELA INCLUSÃO, O SEU LUGAR É AO NOSSO LADO.

A Unilehu – Universidade Livre para a Eficiência Humana – é 
uma organização do terceiro setor que tem por missão 
principal tornar possíveis iniciativas sociais que façam a 
inclusão acontecer.

A partir de nossa sede em Curitiba-PR, atuamos em todo 
território nacional, realizando ações sociais em prol de 
pessoas e grupos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.

Na certeza de que a inclusão está em todas as dimensões 
sociais, também promovemos relevantes projetos nas áreas 
de qualificação profissional, educação, cultura, esportes, 
geração de renda, entre outros.

Nossos projetos estão alinhados a um só objetivo: somar 
esforços para a construção de uma sociedade para todos, de 
modo amplo e incondicional.
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Por que este projeto é tão importante? Quem é atendido?

Por que o CEI MPTM é diferente?

A cidade de Curitiba possui cerca de 340.000 crianças de 0 a 6 
anos de idade, das quais estima-se que, no mínimo, 5% delas 
tenha algum tipo de deficiência, correspondendo ao total de 
17.000 crianças.

Diante deste cenário, a falta de vagas de educação infantil para 
a população carente é ainda bastante significativa e a situação 
se agrava ainda mais para as famílias que têm filhos com 
deficiência nesta faixa etária. Apesar das leis que garantem o 
direito dos alunos com deficiência à educação, 40% de todas as 
crianças e todos os adolescentes que estão fora da escola são 
meninos e meninas com deficiência, formando um contingente 
de excluídos do sistema educacional regular. Este é um desafio 
que começa a ser discutido pela sociedade, mas que ainda está 
muito longe de ser resolvido.

Embora nos últimos anos tenham sido desenvolvidas 
experiências promissoras, a grande maioria das 
redes de ensino carece das condições institucionais 
necessárias para sua viabilização.

Por isso, o CEI MPTM, é pautado nas bases da 
educação inclusiva, promovendo uma prática 
inovadora em Curitiba e no Brasil, 
comprovando que é possível construir uma 
escola para todos.

A infraestrutura do CEI Mundo para Todo Mundo
comporta 45 crianças, em especial aquelas que
possuem algum tipo de deficiência, com idade
entre 2 e 5 anos. Com caráter social e comunitário suas vagas 
são exclusivamente destinadas a crianças em condições de 
vulnerabilidade social.

Diferenciado pela sua estrutura, suporte técnico e metodologia 
de ensino, o CEI Mundo para Todo Mundo propõe um novo 
campo de atuação na educação inclusiva, o qual consiste na 
especialização de práticas educativas e estratégias que 
atendam as necessidades de qualquer criança matriculada.

É a concretização de uma ação educacional 
inclusiva que respeita os ritmos e modos de 

aprendizagem de todos os alunos mesmo que 
sejam muito diferentes e no mesmo espaço, 
sendo esta a origem da proposta inovadora 
deste projeto.



“Educação nunca foi despesa.
Sempre foi investimento com

retorno garantido”.
Sir William Arthur Lewis

Investir em ações de responsabilidade social focadas na educação é o 
caminho que muitas pessoas e empresas têm escolhido para contribuir no 
desenvolvimento social do país.

Isso ajuda a garantir um futuro para as novas gerações ao proporcionar 
condições para que ações em prol da infância sejam realizados. Se você ou 
sua empresa é uma delas, o CEI MPTM precisa de você para ir muito mais 
além e colocar em prática a efetiva inclusão das crianças com deficiência no 
ambiente escolar.

Seja um Amigo do Mundo e contribua com a educação das crianças 
do nosso CEI. São diversas maneiras que podem ser escolhidas:
- Doação Direta;
- Padrinhos do Mundo;
- Incentivo Fiscal.

Um projeto tão especial 
como este só poderá ter 

sucesso com a parceria de 
pessoas e empresas que 
reconheçam a sua importância 
social e queiram se engajar a 
uma iniciativa pioneira e 

inovadora de educação 
inclusiva.

Como se tornar um  AMIGO DO MUNDO?



Como se tornar um AMIGO DO MUNDO:

DOAÇÃO
DIRETA

Doe diretamente para a Associação Mundo para 
Todo Mundo em dinheiro ou produtos

O objetivo é arrecadar recursos financeiros e materiais, como 
brinquedos, uniformes, livros, materiais de higiene, entre outros, 
para que as crianças que estudam no CEI tenham tudo o que 
precisam para receber uma educação de qualidade. Os depósitos 
podem ser feitos por meio da Conta Corrente:

BANCO BRADESCO
Agência: 5751
Conta: 085079-9
CNPJ: 08.639.800/0001-69.

Saiba mais: mundoparatodomundo.org.br/site/seja-amigo-do-mundo/

Para mais informações, entre em contato:
Josimar Santos
41 99102-7688
relacoesinstitucionais@unilehu.org.br



PADRINHOS
DO MUNDO

Como se tornar um AMIGO DO MUNDO:

Seja o padrinho de uma criança

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 deficiência de Curitiba.

Saiba mais:
http://mundoparatodomundo.org.br/site/padrinhos-do-mundo/

Para mais informações, entre em contato: 
Josimar Santos
41 99102-7688
relacoesinstitucionais@unilehu.org.br



INCENTIVO
FISCAL

Como se tornar um AMIGO DO MUNDO:

Doação de Imposto de Renda

Convidamos você a escolher o Centro de Educação Infantil Mundo Para Todo 
Mundo para investir até 3% do seu Imposto de Renda devido. Precisamos da sua 
colaboração para manter as portas abertas e continuar com este trabalho em 
prol da inclusão.

De acordo com a receita Federal, quando você faz a sua Declaração Anual de 
Imposto de Renda, poderá decidir onde será aplicado a parcela do seu IR. Você 
não pagará mais imposto por isso, e nem terá sua restituição diminuída. Ele 
apenas permitirá que parte do seu imposto devido seja destinado diretamente 
para os Fundos Sociais da sua região, em vez de ser encaminhado ao Tesouro 
Nacional. Lembre-se: você pode destinar até 3% do seu valor devido ou a 
restituir no período de janeiro até abril de cada ano.
 
O declarante pode fazer a doação no momento da declaração, por meio de  
DARF de doação, gerado dentro do próprio programa da Receita Federal. (O 
valor é calculado automaticamente pelo sistema).

Veja a seguir como é fácil destinar seu Imposto de Renda para o CEI Mundo
Para Todo Mundo.

>>>>>



INCENTIVO
FISCAL

Como se tornar um AMIGO DO MUNDO:

- Acesse: https://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/ 
- Selecione RESUMO DA DECLARAÇÃO e escolha a opção DOAÇÃO 
DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO – ECA;
- Clique em NOVO;
- Escolha o FUNDO MUNICIPAL, em UF selecione PR – PARANÁ, em Município 
selecione CURITIBA;
- O campo CNPJ será preenchido automaticamente;
- O próximo passo é preencher o VALOR que será doado;
- Clique em OK para concluir o preenchimento da ficha.

Pague o DARF para a doação acontecer.
- Para imprimir o DARF da doação, acesse o menu IMPRIMIR e selecione a 
opção conforme o tipo de doação feita: DARF - Doações Diretamente na 
Declaração – ECA;
- O pagamento da guia deve ser feito até o dia 30 de abril;
- Para finalizar, envie um e-mail para relacoesinstitucionais@unilehu.org.br, 
contendo as seguintes informações:
      Comprovante de pagamento do DARF de doação;
      Dados pessoais: nome completo, CPF, endereço e telefone;
      Assunto do e-mail: DOAÇÃO DIRECIONADA À UNILEHU.

Para mais informações, entre em contato:
Josimar Santos
41 99102-7688
relacoesinstitucionais@unilehu.org.br



Salários professores e assistentes

Despesas administrativas

Limpeza e conservação

Alimentação

Materiais didáticos / uniformes

VALOR TOTAL DAS DESPESAS POR ANO:
R$ 562.184,80

Quais os recursos necessários?

A solicitação de doação dirigida a este projeto visa subsidiar as despesas operacionais no valor total de R$ 562.184,80. Estes 
recursos são referentes às despesas de pessoal, alimentação, uniformes, materiais didáticos, entre outras necessidades do 
atendimento infantil.

Ao doar qualquer valor para o CEI Mundo Para Todo Mundo, 
você ou sua empresa passam a ser reconhecidos como 
mobilizadores da educação inclusiva em Curitiba, e 
homenageados com a titulação Amigo do Mundo, tendo o seu 
nome ou a sua marca divulgados em todo o material de 

divulgação do projeto e em espaço de destaque nas 
dependências do Centro Infantil pelo prazo de um 
ano.











A inauguração do CEI Mundo Para Todo Mundo foi viabilizada por uma série de empresas e pessoas. 
Conheça aquelas que receberam o título de “Amigos do Mundo”.

Instituição fundadora: Autoridades apoiadoras:

Prefeito de Curitiba
Gustavo Fruet    

Presidente da Fundação de Ação Social
Marcia Fruet

Administrador da Regional do Boqueirão  
 Augusto Meyer

Doação de materiais e insumos:

Doações deduzidas do Imposto de Renda:

SIMPLESX 
COMERCIAL LTDA

Tania Maria de Souza Dantas Maranha Diorlanda Aparecida Stocco

Campanha Benfeitoria: 
Carlos Alberto 

Nobrega               
Dilmar Francisco 

Condrati           
Heitor  Cortes 

Kilder 
Henrique 

Zander 
Loja Maçônica 

Antonio Serur n. 114

Homenagens Especiais:

Dina Opolski Jorge Enjiu Ricardo Mesquita Larissa Graah

Campanha do Tijolinho – Mundo em Construção:






