
Projeto  de  Restauração  da  Escola  Evangélica  de  Ensino  Fundamental 

Príncipe da Paz

Organização Donatária / Executora: Associação Evangélica Peniel

1. Síntese

A Escola Evangélica de Ensino Fundamental Príncipe da Paz, em atividade 

desde  1992,  foi  fundada  pela  Associação  Evangélica  Peniel,  ONG criada  com o 

objetivo de promover a educação para crianças e adultos. Essa escola atende mais 

de 700 crianças, com idade entre 7 e 14 anos, vítimas de violência doméstica e 

maus tratos que não podem viver com os pais, e também aquelas que cometeram 

infrações leves. Em meio período elas realizam atividades/tratamento psicológico e 

orientações, no período seguinte é ministrado o ensino igual ao de outras escolas, o 

que tem contribuído imensamente na região. 

 Porém, o extremo desgaste em toda a construção da escola  acarretava 

contratempos para a realização das  aulas  e  a administração escolar.  Os fundos 

doados  foram destinados ao restauro completo da escola.

 

2. Valor e os Ítens da doação

 (1) Valor da Doação

US$ 89,800.00

 (2) Ítens da Doação

Restauração completa da escola

3. Local do Projeto

Município de Aparecida de Goiânia – GO

4. Resultado do Benefício

Com a melhoria das instalações, todos os mais de 700 alunos poderão não só 

usufruir de um ambiente de ensino melhor, como também realizar as atividades 

escolares em local seguro e higienizado. As orientações psicológicas e educacionais 

poderão  ser  conduzidas  em  sua  plenitude,  proporcionando  uma  educação 

equilibrada  aos  jovens.  Isso  poderá  contribuir  indiretamente  para  o  futuro 

progresso das condições de vida das famílias das crianças. No longo prazo, pode-se 

esperar uma melhoria no nível educacional e de segurança da região.



5. Inauguração – 12 de abril de 2006 

   Entre as cerca de 120 pessoas presentes na inauguração, estavam o prefeito do 

município de Aparecida de Goiânia, José Macedo de Araújo, o deputado estadual 

Francisco  de  Abreu,  o  vereador  Valdir  Bastos,  a  vice-secretária  municipal  de 

Educação, Zenilde Teixeira, a presidente da Associação Evangélica Peniel, Oneida 

Coelho e representantes da Embaixada do Japão. 

   Para a presidente da Associação Evangélica Peniel, Oneida Carvalho, aquele era o 

dia mais feliz para a escola. “Estamos felizes em poder oferecer aos alunos um 

refeitório  higienizado,  novos bebedouros,  novos toaletes  e novas salas  de aula, 

resultado dessa assistência. Agradeço de coração ao povo japonês” – declarou.

   O ministro Shigeru Otake, da Embaixada do Japão, lembrou que a concretização 

do projeto foi possibilitada pelo Programa de Assistência a Projetos Comunitários e 

de Segurança Humana, mecanismo criado pelo governo japonês com o objetivo de 

prestar auxílio a instituições sem fins lucrativos que, ao lado dos habitantes locais, 

trabalham de forma ativa em favor do progresso social de suas comunidades. Nas 

palavras do ministro, a embaixada espera que o projeto concluído contribua para o 

progresso do ambiente educacional das crianças, proporcionando a elas um local 

seguro e higienizado para a realização das atividades escolares e que ajude na 

melhoria do nível educacional e das condições de vida na região.

Durante apresentação do hino nacional



Faixa de agradecimento ao povo japonês

Sala reformada


