
ESPAÇO CULTURAL 

SPARTA 
Escolinha da Pedra Lisa 



SOBRE NÓS 

1987 

O Sparta Rio tem como propósito apresentar novas perspectivas de vida as 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social através do 

acolhimento e desenvolvimento pessoal.  

Espaço Cultural Sparta criado 
em 2005, na Pedra Lisa. 

Organização acrescenta oficinas 
educativas e culturais na grade. 

Projeto volta a funcionar 
após 2 anos. Gestores, que 

passaram pelo projeto 
quando jovens, retomam as 

atividades na Pedra Lisa. 

 
 

Fundação com atividades 
de Esportes e Passeios 

Culturais para crianças e 
adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social. 

2005 2019 



Demais problemas: 
Isolamento da Pedra Lisa por se localizar 
em área de risco (fonte: GEO-RIO) 

Alta vulnerabilidade Social – IDS mais 
baixo que da Zona Portuária (fonte: IPP) 

Problema Chave: 
Falta de estrutura familiar (pesquisa própria) 

PROBLEMAS 
ENCONTRADOS 



SOLUÇÃO 
Apresentar novas perspectivas de vida às crianças e adolescentes 

de 7 a 12 anos com atividades no contraturno escolar 

+Encaminhamento e matrícula em escolas públicas 

Oficina de Artes 
Hip Hop 

Passeios Culturais 

Futsal 
Boxe Recreativo 

Oficina de Jogos e 
Recreação 

Oficina de Literatura 
Oficina de Cidadania  

e Direitos 

Cultura Esporte Educação 



115 
Beneficiários 

diretos 

575 
Beneficiários 

indiretos 

IMPACTO 

7 a 12 
Anos de idade 

100% 
Dos beneficiários 

matriculados na rede 

pública de ensino  



IMPACTO 

“A recompensa de ter o trabalho da 
escolinha é para toda a comunidade da 
Pedra Lisa, pois os nossos filhos tem uma 
ocupação após o tempo escolar, além do 
ganho de responsabilidade (...) Com o 
trabalho realizado, o desvio de conduta 
de homens e mulheres formados pelas 
crianças que passaram pelo projeto é 
bem menor de quem não teve a 
oportunidade de frequentar o projeto” 

Jéssica, mãe de  Leonardo, Isabela e 
Laura 

 

“Todas as crianças têm um carinho 
imenso pelos profissionais que se 
dedicam com nossas crianças, eu 
como mãe de aluno posso dizer que 
o trabalho desses profissionais é 
muito importante para a educação 
de nossas crianças.” 

Kelly, mãe de Nayara e Miguel 



DIFERENCIAIS 

Único projeto social na Pedra Lisa 

 

Capacidade de atender adolescentes em 
medida socioeducativa 



spartario@globo.com 

(21) 98490-9198 

Rua Rego Barros, 97 – Fundos 

Santo Cristo – Rio de Janeiro, RJ 

CEP: 20.220-350 

 

Facebook/sparta.rio.5 

“Educar a mente sem educar 
o coração não é educação!” 
(Aristóteles) 

Obrigada 


