
Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes – EFMP
Rua Marechal Mallet, nº 540, 800540-230, Ahú,

Curitiba - Paraná

Curitiba, 03 de outubro de 2013.

Prezado Sr. Nabor,

O Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, vem através deste e-

mail, agradecer por ter sido incluído no projeto “Mãos Amigas”, que realizou um

grande trabalho de reforma e melhorias em nosso Colégio.

Este projeto é muito importante para as escolas e também no processo

de inclusão dos apenados na sociedade.

Agradecemos a inclusão no projeto e ficamos a disposição para uma

nova participação.

Sem mais para o momento, 

A Direção.

Amilton Costa                                                  Edison Mota

    Diretor                                           Diretor auxiliar



Colégio Alcindo Fanaya Júnior

Relatório sobre Projeto “Mãos Amigas” no Colégio Alcindo Fanaya Júnior

O  Colégio  Estadual  Alcindo  Fanaya  Junior  atende  alunos  surdos  e

surdos  cegos  e  possui  um  espaço  físico  grande,  arborizado,  com extensa

grama, árvores de diferentes tamanhos e um jardim sem cuidados. Todo esse

espaço estava sem a possibilidade de utilização pela necessidade de poda de

árvores, do corte de grama, uma árvore caída com necessidade de corte e

entulhos diversos. 

No nosso quadro institucional não há agente educacional masculino e,

portanto,  temos  grandes  dificuldades  de  realizar  esses  serviços  que

demandariam essa força física ou mesmo, habilidades que são próprias do

sexo masculino.

Quando ocorreu a oportunidade da ajuda do projeto “mãos Amigas”

neste  estabelecimento,  apesar  de  serem  poucos  dias,  houve  uma  grande

alegria, não só da parte da equipe de funcionários do Colégio, mas também

dos alunos, pois começou a se ver que mãos foram estendidas no intuito de

auxiliar  este estabelecimento e resolver as necessidades de cuidado com o

espaço físico. 

Esse grupo veio e, com grande boa vontade, com esforços incansáveis

puderam  transformar  o  ambiente  que  não  permitia  o  acesso,  num  espaço

bonito, agradável e ao mesmo tempo em que proporcionasse atividades lúdicas

e pedagógicas aos alunos. Foram alguns dias, mas havia tanto empenho do

grupo que foi se modificando e ficando cada vez mais agradável para todos o

ambiente escolar.

O empenho deles, o respeito e a dedicação do grupo foi muito real, nos

trouxe uma oportunidade de conhecer  o trabalho e o projeto que para nós

merece nossos sinceros parabéns, pois não só traz um auxílio a escola, mas

com o respeito aos profissionais, uma educação e dedicação que merece o

nosso reconhecimento por um projeto de alto nível. 

Da nossa parte somente posso agradecer e solicitar que seja incluído o

nosso colégio dentro deste projeto para o ano de 2014, pois com todas essas

mãos  estendidas  nossos  sonhos  de  “arrumar”  o  colégio  tornam-se  bem

próximo da realidade.



Nós pudemos sentir que, ao realizarmos um almoço caseiro, saboroso

e nossos lanches apetitosos que foram feitos para eles, também com esmero

demonstrando  o  carinho  da  escola  também  foram  a  nossa  forma  e

oportunidade encontradas de agradecimento, do nosso muito obrigado. 

No último dia realizamos um momento especial de agradecimento aos

rapazes, aos coordenadores que os acompanharam realmente demonstrando

nosso reconhecimento e deixando um pouco de nós para que eles entendam

que acreditamos na reabilitação dos mesmos e que este colégio que atende

uma população que também vivencia a exclusão por ser um grupo especial,

pessoas surdas, alguns abandonados, sem família ou sem possibilidades de

inclusão social e que matriculados neste colégio recebem o melhor, do governo

estadual e dos seus funcionários. 

Dentro  desta  perspectiva  vivenciada  pelo  estabelecimento  nós

pudemos deixar nosso testemunho e nossa credibilidade a cada um. Assim

como nós agradecemos aos parceiros que trouxeram esse projeto até nós.

Agradecemos  o  empenho  do  Nabor  e  da  Meire  que  nos  trouxeram  mais

esperanças e a mudança física deste estabelecimento neste momento em que

não haviam possibilidades de serem realizadas. Foi um grande presente para

nós  já  que  neste  ano  completamos  nosso  aniversário  de  60  anos.

Agradecemos aos que estiveram envolvidos para que este projeto acontecesse

neste estabelecimento neste momento e que de alguma forma não pudemos

mencionar  seus  nomes.  Também  agradecemos  a  Deus  por  termos  sido

abençoados.

Finalizo com um pensamento de Antoine de Saint-Exupéry: 

"Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, pois cada pessoa é única
e nenhuma substitui outra. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho,
mas não vai só nem nos deixa sós. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um
pouco  de  si  mesmo.
Há os  que levam muito,  mas há os que não levam nada.  Essa é  a  maior
responsabilidade  de  nossa  vida,  e  a  prova  de  que  duas  almas  não  se
encontram ao acaso. "

Com carinho,
Professora Solange e Equipe do Colégio Alcindo Fanaya Júnior



Colégio Estadual Prof. Algacyr Munhoz Maeder

Endereço: Rua Sebastião Alves Ferreira, 1164

Município: Curitiba     Bairro: Bairro Alto

Projeto Mãos Amigas.

    Trabalho de limpeza e conservação,  executado por  pessoas que estão
cumprindo pena em regime semiaberto.

    No  ajardinamento  (gramado e  árvores),  tanto  interno  como externo  foi
realizado trabalho de poda,  limpeza e retirada do mato. Serviço realizado de
forma criteriosa e competente.

     A parte de pintura das paredes e do muro foi o ponto alto deste mutirão,
principalmente a pintura do muro, pois o mesmo nunca havia recebido uma
gota  de  tinta,  portanto  exigiu  muito  esforço  do  pessoal  envolvido,  que  em
momento  algum  esmoreceu  e  procurou  sempre  achar  solução  para  as
dificuldades. 

    Uma vez  concluído  o  trabalho,  o  Colégio  ficou  com uma nova  e  bela
aparência, elogiada por toda a comunidade escolar.

    Os  trabalhadores  da  equipe  portaram-se  de  forma  exemplar,  tanto  ao
executar as tarefas, como nos intervalos para refeição e descanso.

    A Direção do CEPAMM e toda a comunidade escolar agradecem e desejam
um excelente futuro a todos os envolvidos no projeto.

Curitiba, 06 de agosto de 2013.

YASODARA COLLYER DE MAGALHAES HAYASHI

                                 Diretora 



COLÉGIO ESTADUAL BOM PASTOR EFM/EJA

Curitiba, 29 de outubro de 2013.

Ofício de agradecimento ao Projeto “Mãos Amigas”

No  início  do  mês  de  outubro  do  ano  de  dois  mil  e  treze,  o  nosso

estabelecimento  de  ensino,  foi  contemplado  com o Projeto  “Mãos Amigas”.

Projeto este apresentado à direção do Colégio pelo Sr. Nabor Bettega Junior

da SUDE que contou com o trabalho de aproximadamente 20 “apenados” e

dois supervisores. A esse grupo queremos prestar nossos agradecimentos pelo

trabalho realizado e ressaltar a prestatividade, a educação e o comportamento

de  todos  que,  em  nenhum  momento  negaram  fazer  qualquer  atividade

solicitada,  principalmente  as  extras,  onde  o  próprio  grupo  verificou  a

necessidade  de  alguns  reparos,  pinturas,  limpeza  que  não  estavam  de

antemão combinados.

O grupo se comportou de maneira idônea e corretíssima, não havendo nenhum

incidente durante a permanência deles no interior do Colégio,  mostraram-se

capacitados  e  organizados na  realização dos trabalhos de manutenção em

todos os ambientes; adaptaram-se a qualquer situação, lugar ou pessoas para

a realização da melhor forma possível desse projeto.

Sempre acompanhados pelos seus supervisores Sr. Agnaldo e Sr. Adriano que

demonstraram ser pessoas prestativas, interessadas e respeitosas tanto com o

grupo como com toda a comunidade escolar, participaram de todas as etapas

dos  trabalhos,  aceitando  de  bom grado,  toda  e  qualquer  mudança  quando

solicitada, seja na cor das tintas, seja em uma manutenção a mais e assim por

diante.

Podemos dizer  com certeza,  que  esse  Projeto,  foi  de  grande  valia  para  a

escola,  pois  veio  de  encontro  às  nossas  necessidades  tão  largamente

aguardadas.



Diante de todo o trabalho feito é válido realmente dizer que o “coletivo faz a

diferença”. Que quando as mãos se unem para realizar uma tarefa, ela se torna

completa. Os elos unidos formam apenas uma corrente, a corrente do bem,

onde todos  irmanados  num mesmo objetivo  atingem seus propósitos,  suas

metas e a felicidade reinam para todos.

Mais  uma  vez  queremos  agradece  e  parabenizar  as  chefias  e  todos  os

trabalhadores  que  nos  proporcionaram  a  grandiosidade  dessa  obra

comunitária.

Em nome de toda a Comunidade Escolar o nosso “Muito Obrigado” por todo o

trabalho realizado no Colégio Estadual Bom Pastor.

    Atenciosamente, 

Equipe Diretiva: Vera Lucia Vantroba Lazzarin

                          Daniele Costa Favareto   



   COLÉGIO ESTADUAL EMILIANO PERNETA ENS.FUND. E MÉDIO

Rua Jornalista Geraldo Russe, 275    Pilarzinho   -   Curitiba/PR

Fone:  3338-1412

RELATÓRIO PROJETO MÃOS AMIGAS

                           

Relatamos que ficamos satisfeitos dos serviços prestados pelo  Projeto  Mãos
Amigas, foram feitas pinturas em 09 sala de aulas, muros e retoques. E não
houve nenhum contratempo durante esse período. 

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Sandra Phillipps

                                                Res.6012/2011 D.O.E 06/01/2012



No 1º semestre o Colégio Estadual Getúlio Vargas recebeu o Projeto

Mãos Amigas para a realização de serviços de melhoria na área externa do

Colégio, onde foi realizada a limpeza nas áreas laterais, onde não há muro,

fazendo roçada.

No 2º semestre houve a continuação desse projeto realizando a pintura

da  área  externa  e  interna  (salas  de  aula  e  refeitório),  reparos  em muro  e

substituição de telhas, onde os serviços realizados saíram a contento.

Nos dois  períodos fomos bem atendidos pelas pessoas responsáveis

pelo Projeto,  o senhor Nabor e o senhor  Aguinaldo.  Não tivemos problema

algum  quanto  ao  convívio  dos  apenados  em  nosso  Colégio,  todos  foram

respeitosos e educados, sempre prontos para atender a qualquer solicitação.

A  direção  e  direção  auxiliar  do  Colégio  Estadual  Getúlio  Vargas

agradecem  pelas  melhorias  realizadas  e  a  toda  equipe  do  Projeto  Mãos

Amigas.

Curitiba, 10 de setembro de 2013.

Andreia R. Vaz Muraski     Jardson Ramos Silva

          Direção Direção auxiliar

APMF DO COLÉGIO ESTADUAL GETÚLIO VARGAS EF EM 

 Ensino  Fundamental e Médio

RUA :  EMÍLIA MARIA UBA, 325       VILA LEONICE     CACHOEIRA 

CEP 82710-450                                      —              CURITIBA - PR

 Telefone / Fax: (041) 3585-3994 e-mail: eegvargas@ig.com.br



Colégio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira 

Ensino Fundamental, Médio e Profissional

Av.  Presidente  Affonso  Camargo,  3463  –  Capão  da
Imbuia

Fone/fax:  3267-1512  ou  3267-8796  -
cepmat@yahoo.com.br

Ofício 017/2014                    Curitiba, 13 de março de 2014.

Vimos,  por  meio  deste,  reiterar  protestos  de  agradecimento  e  atestar  os
benefícios que o Projeto Mãos Amigas trouxe para nosso estabelecimento de
ensino.

Durante quatro dias foram realizados serviços  de roçada,  poda de árvores,
jardinagem, limpeza, pintura e revitalização de áreas internas e externas do
colégio. Tudo transcorreu na mais perfeita ordem, em um ambiente de respeito
e valorização do colégio e do trabalho dos integrantes do Projeto Mãos Amigas.

Nossas turmas receberam informações sobre o projeto e demonstraram muito
respeito e gratidão pelo trabalho realizado.

Colocamo-nos  à  disposição  para  maiores  informações  e  agradecemos  aos
responsáveis pelo Projeto Mãos Amigas.

Alexandre da Silva Torrilhas

Res. 6012/2011 DOE 06/01/2012

Direção Geral

mailto:cepmat@yahoo.com.br


COLÉGIO ESTADUAL MARIA MONTESSORI
ENSINO FUNDAMENTAL  MÉDIO
Rua Guilherme Ihlenfeldt, 980 – Bairro Tingui – Fone: 3256-3532
CEP 82.620-030 Curitiba – Paraná

                 E-mail: mariamontessori@ibest.com.br

             
                          RELATÓRIO SOBRE O PROJETO MÃOS AMIGAS

                    Na última semana recebemos em nossa escola o Projeto Mãos
amigas.  Foram  feitos  trabalhos  de  pintura  interna  e  externa  dos  muros  e
limpeza da horta e terreno dos fundos da Escola.
                     

Agradecemos  a  oportunidade  que  tivemos com a  mão  de  obra  sem
custo e aproveitamos para solicitar a inclusão de nosso Estabelecimento no
Projeto Mãos Amigas para pintura geral do Escola.

                                                            Curitiba, 20 de novembro de 2013.

Atenciosamente,

                                                   Luciane Cristina Alexandrini
                                                                           Diretora



COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR MÁXIMO ATÍLIO ASINELLI – EFM – EJA
Rua Julio Wischral,650 – Uberaba

Curitiba, 12 de novembro de 2014. 

Programa Mãos Amigas 

Nabor Bettega Junior 

Prezados Senhores, 

Vimos  através  deste  parabenizá-los  pelo  trabalho  desenvolvido  no
Programa Mãos Amigas que é realizado por presos do regime semiaberto da
Colônia Penal Agroindustrial de Paraná (CPAI) realizando serviços de reparos,
manutenção e melhorias nas escolas de Curitiba e Região Metropolitana. 

Nestes últimos dias 9, 14, 15 e 16 de outubro, nossa escola teve a honra
de recebê-los pela segunda vez, onde foram realizados serviços de roçada de
mato, serviços de jardinagem, manutenção em torneiras, limpeza de canaletas
de água pluvial e pintura de fachadas e arquibancadas. 

Gostaríamos de destacar que todo o pessoal envolvido nos trabalhos
realizados nos proporcionou a habitual simpatia e cordialidade e que, como já
havia ocorrido da primeira visita, os serviços foram desenvolvidos com muita
organização  e  dedicação  não  restando  nenhum  ponto  negativo  a  ser
registrado. 

Mais uma vez salientamos o bom trabalho realizado e agradecemos por
mais esta oportunidade oferecida ao Colégio Máximo. 

Respeitosamente, 

Marcia Cristina Stradioto 
Diretora



Colégio Estadual Olavo Del Claro
Endereço: Rua Clara Filla  Nº: 282
Município: Curitiba     Bairro: São Braz

A direção do Colégio Estadual Professor Olavo Del Claro, relata que
no período de 27/10 a 04/11 a  Equipe do Projeto  Mãos Amigas estiveram
realizando a pintura externa, bem como, a limpeza geral do pátio e jardinagem
deste estabelecimento de ensino.

A  comunidade  ficou  satisfeita  com  o  desempenho  do  trabalho
realizado, reconhece que o projeto é de grande contribuição, houve elogios e
contentamento por parte de professores, funcionários e equipe
diretiva.

Vale a pena salientar que os coordenadores do Projeto foram pessoas
extremamente  responsáveis,  não  nos  causaram  nenhum  problema,
mantiveram ótimo relacionamento com todos os envolvidos para que
tudo acontecesse a contento.

Declaramos  nosso  agradecimento  a  todos  que  nos  ajudaram
conquistar um sonho de muitos anos que era pintar nossa escola.

Maria José de Oliveira Silva
Diretora



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO ESTADUAL SANTA ROSA – EFM
RUA JOÃO TOBIAS DE PAIVA NETO, 515 - CAJURU
82980-060 – CURITIBA – PR
TELEFAX: (41) 3226-2616

E-MAIL: cesantarosa@gmail.com

                                                                  Curitiba, 12 de novembro de 2014.

Relatório Projeto Mãos Amigas no Colégio Estadual Santa Rosa

No início do ano de 2014 recebemos a visita do Sr Nabor Bettega Junior
e nos explicou como funcionava o Projeto, fizemos um pedido de cota extra do
Fundo Rotativo para compra dos materiais e no mês de agosto recebemos o
recurso, compramos o material e no início de setembro recebemos a equipe do
Mãos Amigas.

Nosso  colégio  possui  18  salas  e  demais  ambientes  divididos  em  7
blocos, os trabalhos realizados foram limpeza do terreno, reparo em alguns
beirais, pintura dos muros e pintura externa dos blocos, é importante ressaltar
que a pintura dos blocos foram feitas em duas cores e a pintura é a base de
óleo e isto, requer uma maior qualificação da mão de obra.

Todos os serviços foram realizados com qualidade, superando as nossas
expectativas, a equipe de coordenação sempre muito cordial  e a equipe de
detentos cumpriram com seu papel e não registramos nenhuma ocorrência.

Ficamos  realmente  satisfeito  com  o  resultado  do  trabalho  realizado,
gostaríamos de parabenizar todos os integrantes do Projeto Mãos Amigas e
dizer  que  iniciativas  como  estas  devem  ser  incentivadas,  pois  ajudam  os
detentos  na  diminuição  das  penas,  no  aprendizado  de  uma  profissão,  na
ressocialização e no resgate da cidadania e para o Governo é uma forma de
auxiliar os Colégios na manutenção de seus prédios gastando apenas material.
Esperamos  que  este  Projeto  tenha  vida  longa  e  que  no  futuro  possa  nos
atender novamente.

Atenciosamente

Luiz Carlos Galdino
Diretor Geral

mailto:cesantarosa@gmail.com


Curitiba, 29 de maio de 2014.      

 

Prezados Senhores,                             

A APMF, Direção, e comunidade do Colégio Estadual Santo Agostinho –
EFM,  localizado  na  Rua  Cascavel,  1600,  Boqueirão-  Curitiba  –  PR,  vem
respeitosamente agradecer a essa equipe que tornou possível a realização de
um sonho com a vinda do Projeto Mãos Amigas para este Estabelecimento de
Ensino. 

O  Projeto  contou  com  a  coordenação  dos  senhores  ADRIANO
ALFREDO  HASSE  e  AGUINALDO  ZASTANI  e  uma  equipe  de  20  (vinte)
integrantes  da  CPAI  –  Colonia  Penal  Agroindustrial,  que  desenvolveram
atividades de pintura interna e externa, serviços de roçada e jardinagens. 

A pintura deste Estabelecimento de ensino sempre foi um grande sonho
desta  Direção  e  de  toda  comunidade.  No  entanto,  era  algo  difícil  de  ser
realizado devido ao alto custo da mão de obra, por se tratar de um prédio com
três andares, de difícil acesso aos andares superiores.

Enaltecemos  também  a  postura  e  profissionalismo  de  todos  os
integrantes  da  Equipe  Mãos  Amigas,  que  desenvolveram  um  trabalho  de
excelente qualidade e seriedade que lhes são peculiar. 

Diante do exposto, agradecemos a essa parceria que nos foi de grande
valor, podendo ser conferida através das imagens anexo logo abaixo.

Atenciosamente,

CLEIDE APARECIDA RODRIGUES         MAURENN R. BERNARDO DELBUI

       DIREÇÃO GERAL  PRESIDENTE APMF

                  COLÉGIO ESTADUAL SANTO AGOSTINHO

                       Ensino Fundamental e Médio

Rua Cascavel, 1610  - CEP. 81750-090  - Boqueirão -  Curitiba   -   Paraná     

 Fone.  3286-4225 – 3082-1030

                                         e-mail – cesagostinho@gmail.com  
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