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[1. Dados Gerais] 
 

Data de fundação: 21 de fevereiro de 2009 

CNPJ: 11481643000110 

Endereço: Av Maria Luiza Pompeo de Camargo, 274, Jd. Campineiro-Campinas-SP CEP: 13082-325 

Telefone: (19) 99621-5553 

E-mail: contato@institutoARNEA.org.br 

Redes sociais: https://www.facebook.com/ARNEAinstitute/ 

Site: https://www.institutoARNEA.org.br/ 

Logotipo:  

 



[2. Apresentação] 
 

INSTITUTO ARNEA 

Tudo começou com o Projeto 9 Street foi lançado em 20 de julho de 2008 por cidadãos de Campinas 

/ SP atuantes a mais de 25 anos junto as Comunidades do Jardim Campineiro, São Marcos, Santa 

Mônica e adjacências com o objetivo de estimular o convívio e integração social através de 

atividades esportivas e educativas com ênfase em meio ambiente, priorizando crianças e 

adolescentes.   Posteriormente envolveu toda a família no processo de pré-seleção de materiais 

recicláveis. O nome “9 Street” é uma homenagem aos moradores pioneiros no trabalho e ao local 

onde o projeto teve início (antiga rua nove). [1 clipping] 

 

 

Em fevereiro de 2009 foi fundada Associação o INSTITUTO ARNEA - (Atitude, Respeito à Natureza 

e Educação Ambiental) -  mantendo a fidelidade a origem da iniciativa que foi o projeto 9 Street, 

sendo que em 2013 houve uma reforma do estatuto, passou a denominação a ser apenas instituto 

ARNEA, alinhamento do cnae e das finalidades estatuárias com foco na cultura, esportes e meio 

ambiente. 

Na foto o professor do CNA que até então deslocava-se até o ARNEA, vale destacar o garoto à 

direita, Christian Rocha, fazia capoeira, mas, se 

destacava pela aplicação aos estudos, ganhou 

bolsa de 100% no CNA onde ficou por 5 anos, 

esse ano está cursando o curso de Engenharia 

Elétrica na Unicamp resultado dessa parceria, 

que completou 9 anos, são várias crianças e 

jovens tendo a mesma oportunidade. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cdb_F4ggB6Y&t=144s


 

 

2.1 Programa Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos: 

 CIRCO: Acrobacias de solo, Trapézio, 

Malabares, Tecido Acrobático e Mini 

Trampolim. 

 DANÇA: Jazz, e Contemporâneo.  

 TEATRO: Mímica, Interpretação, 

Jogos e Dinâmicas de Grupo. 

 EDUCAÇÃO SOCIAL: Meio Ambiente, 

Preservação, Tema Lixo, Seleção, 

Destino, Tema Água, Características, 

Estados da Água, Uso Correto, 

Fotossíntese, Porque Plantar. 

 

 

2.2 Programa: Adolescentes de 13 a 18 anos Projeto MJI (Movimento, Jovem Independente) 

 Parceria com a Ambev e o Programa 

Jovens de Responsa; 

 Aulas de Inglês por meio de Bolsas de 

Estudo em parceria com               o CNA – 

Unidade Guanabara 

 Aulas de Futebol, feminino e 

masculino; 

 Aulas de dança: Jazz e 

Contemporâneo 

 Aulas de dança: Hip Hop 

 Promoção de eventos sócio-

educativos e culturais. 

 Palestras sobre profissões e 

prevenção, drogas, álcool e etc. 

 

 

2.3 Programa PISP – Aulas de Ballet Clássico e Danças Urbanas (Em desenvolvimento) 

 São 8 Turmas de Ballet Clássico separados por idade a partir de 4 anos. 

 São 2 turmas de Danças Urbanas a partir de 7 anos. 

 Totalizando 80 inscritos no Programa PISP. 



 NOTA: Vale destacarmos as melhorias estruturais feitas em nossa sede, embora seja 

alugada, foi necessário um alinhamento com as atividades e as novas legislações de 

acessibilidade e segurança, embora não tenhamos hoje no quadro de educandos portadores 

de necessidades especiais; temos totais condições de acessibilidade e segurança, como 

rampas de acesso, banheiro adaptado, iluminação, ventilação, luz de emergência, anexo um 

link que retrata essa notável evolução. Vídeo das reformas estruturais em nossa sede. [2 

clipping] 

 

    

[3. Ações] 
 

Desde  a sua fundação o instituto ARNEA adotou como primícias um olhar global para a comunidade, 

sobretudo junto aos cidadãos em formação; trabalhando para suprimir ou amenizar as carências sociais 

existentes, auto índice de vulnerabilidade, sobretudo referente ao acesso à cultura e arte. O que nos 

motivou a promover a inclusão social, usando como ferramentas de promoção social, Arte e Educação, 

vamos anexar nesse relatório algumas fotos, ingressos e links, devido ao pouco espaço disponível. 

Destacamos a seguir, as principais ações do instituto ARNEA desde a sua fundação: 

 

https://youtu.be/4TJS2pxQ3CU
https://youtu.be/4TJS2pxQ3CU


 

2010 

Atividades circenses e 

teatrais, nossas crianças 

receberam curso de 

teatro, dança e 

atividades circenses com 

profissionais 

especializados. 

 

 

  

2011 

Com o objetivo de 

multiplicar a dança, 

atividades circenses e o 

teatro, continuamos os 

trabalhos com 

apresentações na escola 

estadual 1º e 2º 

“Professora Castinauta 

de Barros Mello 

Albuquerque”. 

E assistimos ao musical 

“Billy Elliot” 



 

2012 até 2014 

Torneio de futebol 

masculino e feminino, 

promovendo a 

integração de jovens da 

comunidade. 

 

 

2013-2014 

Oficina Sonhar, com 

objetivo de ajudar os 

jovens entre 13 e 18 

anos a organizar e 

planejar seus planos 

pessoais e profissionais. 

Através de palestras e 

aulas com profissionais 

de sucesso. 

 

E assistimos ao 

espetáculo do Cirque du 

Soleil “Verekai”. 



 

 

2014 

Oficinas de dança, 

oferecidas pelo Instituto 

ARNEA. Onde o público 

alvo são os moradores 

da comunidade do 

jardim São Marcos e 

bairros adjacentes. 

Gratuito e com 

professores licenciados 

pela UNICAMP. Neste 

projeto do ano de 2014, 

fomos patrocinados pela 

AMBEV. 

 

2015 

Manifestação Cultural 

com objetivo de difundir 

as atividades culturais 

desenvolvidas pelo 

instituto ARNEA na 

região. 

 

 

 

2016 

Apresentação de 

encerramento do ano 

letivo das turmas de 

ballet e hip hop do 

instituto ARNEA. 

 

 



  

 

  

  

2017 

Produção do espetáculo 

“O Pequeno Príncipe” de 

dança e teatro. 

Local: Teatro Municipal 

de Campinas-SP “Castro 

Mendes”. 

 



  

     
 

 

  

2018 

Produção do espetáculo 

“Be happy”. Local de 

apresentação, auditório 

concedido pelo Sest-

Senat. 

 

Passeios culturais para 

assistir ao musical “Peter 

Pan” no Teatro Alfa na 

cidade de São Paulo-SP e 

ao espetáculo “Danças e 

Quimeras” do Balé da 

Cidade de São Paulo no 

Theatro Municipal de 

São Paulo-SP. 

 

 

Depoimento Rebeca Rodrigues: “Bem, o ARNEA pra mim é a melhor coisa do mundo, é uma coisa que 

realmente amo e gosto de fazer por que desde os meus três anos de idade o meu sonho sempre foi dançar, 

mas o que eu mais gostava e gosto até hoje é o ballet. Eu amo e admiro muito todas as pessoas que dançam 

ballet, hip – hop e etc. Dançar mostra quem eu realmente sou eu penso que o ARNEA é a melhor coisa do 



mundo e que eu me orgulho de ser assim e de poder dançar pelo resto da minha vida se Deus quiser. E 

para mim o ARNEA é importante não só para mim e todos que já estão no ARNEA mas sim para as próximas 

pessoas que quiserem entrar. E isso me deixa feliz por que todo mundo pode se expressar por meio da 

dança. E alegra meu coração ver o sorriso no rosto de outras pessoas que estão fazendo o que elas 

realmente gostam, elas estão sendo felizes. BE HAPPY”. Confira abaixo, dois registros da aluna Rebeca. O 

primeiro é na apresentação do espetáculo “Pequeno Príncipe” (2017). E o segundo é referente ao 

espetáculo “Be Happy” (2018).  

 

  
 

[4. Calendário] 
Aviso: este calendário previsto para o ano de 2019 poderá sofrer alterações, em caso de dúvidas fale conosco. 

 

Data Ação Descrição 

07/01/2019 Volta às aulas. Nossa instituição retorna as atividades 

normais.  

26/02/2015 Receberemos a visita da Karin Hills. Receberemos a visita da Karin Hills. 

Cantora e atriz, ela se interessou em 

conhecer a ONG e fazer doação de 

alimentos. Ela é popularmente conhecida 

através do sucesso com o grupo ROUGE. 

FEVEREIRO Reunião com diretoria Realizaremos um reunião com a 

diretoria. Data a definir. 



[5. Parceiros] 

 Escola de inglês  CNA realiza evento para celebrar 

o natal em parceria com o instituto ARNEA 

 Agradecemos a presença e apoio do CNA 

Guanabara que encheram nossas crianças de 

alegria com TANTOS presentes e os nossos 

convidados. Não temos nem palavras para 

agradecer o CNA Guanabara pela 

homenagem linda e todo o carinho e atenção 

que tiveram com as nossas bailarinas!  

  

 



[6. Clipping] 
 

6.1. VT reportagem EPTV: Projeto 9 street 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Cdb_F4ggB6Y&t=144s 
 

6.2. VT reformas estruturais 

 
https://youtu.be/4TJS2pxQ3CU 

 
6.3. VT institucional do instituto ARNEA 2018 

 
https://youtu.be/w2490JAZVFA 

https://www.youtube.com/watch?v=Cdb_F4ggB6Y&t=144s
https://youtu.be/4TJS2pxQ3CU
https://youtu.be/w2490JAZVFA
https://www.youtube.com/watch?v=Cdb_F4ggB6Y&t=144s
https://youtu.be/4TJS2pxQ3CU
https://youtu.be/w2490JAZVFA

