
Como melhorar a acessibilidade no 
CEAP 
O que deve ser feito para que a melhor ONG de educação do país 
- segundo o instituto DOAR - se tornar uma escola mais acessível 

O que é o CEAP? 
O CEAP – Centro Educacional Assistencial Profissionalizante – é uma organização           

não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1985, que atua no modelo de escola              
profissionalizante gratuita, e oferece anualmente cursos de formação e qualificação          
profissional para 1.015 jovens entre 10 e 18 anos que no contraturno estejam matriculados              
no ensino regular. 

Além da formação técnica-profissional, o CEAP preocupa-se com a Formação          
Humana dos atendidos, desenvolvendo ao longo desses 35 anos uma metodologia com            
dois principais pilares: a educação personalizada, reconhecendo cada beneficiário como um           
ser único e especial, e o envolvimento familiar no processo de formação de cada indivíduo. 

Desde a sua fundação, o CEAP já atendeu mais de 7.500 jovens em situação de alta                
vulnerabilidade social. Hoje, a maioria desses beneficiários encontram-se em grandes          
empresas, desenvolvendo um excelente trabalho profissional. 

Atualmente, a organização possui uma área de 23 mil m2 e está inserida em uma               
comunidade na zona sul de São Paulo, no distrito de Pedreira. Este ocupa a 81º posição no                 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – entre os 96 distritos da cidade de São Paulo,                
segundo o IBGE. 

Sua missão é criar condições para a formação de cidadãos íntegros que            
transformam o mundo através de seu trabalho, realizado sempre a serviço de cada pessoa              
e da sociedade. Sua visão é ser uma instituição catalisadora do desenvolvimento humano,             
integrando família, professor e aluno. Seus valores são Desenvolvimento familiar, respeito à            
personalidade e à singularidade, crescimento contínuo das virtudes, coerência de atitudes e            
comportamentos. 



 
VISTA AÉREA DO CEAP 

 
Estrutura das salas e laboratórios do CEAP 

Para entenderem como o nosso projeto ajudará o CEAP é necessário que saibam quais são               
as instalações, veja na tabela abaixo, em verde, as salas que seriam impactadas com a               
instalação da plataforma elevatória:  
 

PRÉDIO SALAS DE AULA  Total 

S 4 6 8 9 10 15.1 15.2 16 20 22  10 

C 3 4 8 9        4 

O Maker 6 10 11 12 14 15 16 21 25 26 8 

P 3 4 10 11        4 

TOTAL  26 

 
 

Acessibilidade: por que escolhemos este tema? 
De acordo com dados do Censo 2010 do IBGE, vivem em São Paulo 3 milhões de                

pessoas com algum tipo de deficiência, o equivalente a 7,29% de toda a população do               



Estado. A maioria delas são pessoas com algum tipo de deficiência visual (40%) e 28,79%               
são pessoas com deficiência motora. 

A acessibilidade garante o direito de ir e vir de uma pessoa que tenha mobilidade               
reduzida, porque essas pessoas têm o mesmo direito de uma pessoa normal e, geralmente,              
isso não acontece. Os países mais desenvolvidos como na Europa valorizam mais a             
inclusão social, diferente do Brasil. Em São Paulo 

Nos dias de hoje, ter uma escola acessível facilita a inclusão de portadores de              
deficiência física, na educação e no mercado de trabalho. Decidimos por vez nos dedicar              
em ajudar a escola, que sempre está de prontidão, e disposta a orientar e auxiliar as                
pessoas com uma maior vulnerabilidade, fornecendo grandes oportunidades. 

O nosso projeto é buscar recursos financeiros para instalar uma plataforma           
elevatória no pátio da escola (conforme a foto abaixo), onde as pessoas teriam um menor               
trabalho para poderem acessar as outras salas. 
 

 



Isso se deve ao fato que o prédio S (prédio com 10 salas) apresenta uma nova                
plataforma, porém a pessoa que for utilizar deverá dar uma grande volta em torno do               
estacionamento, algo que seria muito ruim, pois se estiver em um dia chuvoso, o trabalho               
será dobrado e cansativo. Isso se levarmos em conta que ela estará com um              
acompanhante, caso contrário dificulta sua mobilidade, porque além de estar sozinha a            
rampa íngreme do estacionamento seria mais um obstáculo. 

O objetivo é buscar recursos para que possamos adaptar e proporcionar maior            
acessibilidade no CEAP. Um portador de necessidades especiais perde muito tempo e            
sente dificuldade em chegar às salas, o que nos faz questionar o quanto é importante essa                
acessibilidade na escola para que possam se locomover facilmente. Uma volta de 110             
metros, que é algo cansativo, poderia ser diminuída em até 80%. A acessibilidade garante              
integridade física e segurança. Se realmente queremos buscar a inclusão social, o melhor             
caminho é começar com as ações pequenas que no futuro se tornam grandes. 
 

O que deve ser feito? 
Acreditamos que o ideal é que realmente seja feita uma plataforma menor em             

relação às outras, a fim de que o trajeto até as salas possa ser reduzido e mais acessível.                  
Vale lembrar que... 

● Um dia - contando ida e volta - o 
cadeirante deverá percorrer 
aproximadamente 220 metros. 

● Em 5 dias este número chegaria a 1 
quilômetro. 

● Em 22 dias de aula/trabalho no mês, 
24 quilômetros. 

● Um ano (levando em consideração 9 
meses), aproximadamente 200 
quilômetros 
 
 
Realmente, 200 quilômetros é muito     

difícil, ainda mais para uma pessoa com uma        
mobilidade reduzida. E a proposta do nosso       
projeto é realmente melhorar este número.  

Definição de acessibilidade: Qualidade do que é acessível, do que tem acesso. Ou 
seja, algo que seja fácil. A acessibilidade se baseia em três pilares, são eles: autonomia, 
conforto e segurança. 

E por isso, propomos um projeto de plataforma elevatória de acesso no pátio 
coberto, em frente ao auditório.  Vai trazer uma maior segurança e conforto para os 
portadores. Além do mais, a escola se tornará mais acessível e abrirá portas para mais 
pessoas. 



Valor do Projeto 
O projeto foi orçado em  R$35.000. E o prazo para construção seria de 60 a 

90 dias. 
Com isso, gostaríamos de pedir a sua contribuição para ajudar-nos a construir esta 

plataforma que com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas e abrir novos horizontes 
para a escola. 

Para fazer a doação, basta acessar o link abaixo: 
 
 

Estamos muito empenhados e felizes em alcançar a nossa meta. E você pode fazer 
parte da história, juntamente com todos que contribuíram para isto.  

  
 


