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Nome da organização CENTRO CULTURAL BOM JARDIM 

Endereço Rua Três Corações, nº400 

Responsável Diana Pinheiro (Gerente Administrativa) 3497.5991 

Outros contatos Lina Luz (Coordenadora Pedagógica) 3245.9036 
Jota Ferreira (Gerente de Infraestrutura) 8733.8827 

Tipo de organização Governamental 

Serviços oferecidos 1 – Programação semanal de apresentações culturais e artísticas 
em dança, teatro, música, etc. Feiras de Artesanato, cineclube, 
galeria de Arte, projeto Venha Ler (Biblioteca), cadeira na 
Calçada (Evento em que a conversa de roda faz reforçar valores 
presentes na escuta e no diálogo), oficinas diversas (opa, copia 
do outro anexo). 

População alvo Jovens entre 12 e 24 anos 
Crianças que queiram desenvolver atividades com o corpo (dança 
e capoeira) e a leitura e a escrita (projeto venha ler). 
Adultos (para facilitação e desenvolvimento de diversas 
habilidades). Idosos com interesse pelo canto coral 

Bairros  Granja Portugal, Granja Lisboa, Siqueira, Canindezinho, Conjunto 
Ceará, Bom Jardim, Santa Cecília, Santo Amaro. 

Critérios de admissão Até então, nenhum. Os criterios que realmente selecionam é o 
interesse e o empoderamento de um espaço publico de 
aprendizado, troca de experiencias, crescimento afetivo, 
expressivo, criativo, com o foco ou nao na profissionalização em 
quais das áreas ofertadas.  

Comentários As apresentações, cursos e oficinas sao gratuitos, bastando 
comparecer com RG ou CPF e comprovante de residência (no 
caso, da formação). Tem como foco, para o público que procura 
um Centro Cultural, a expressão e desenvolvimento em suas 
multiplas linguagens artísticas, deseja, pois, através do ensino da 
técnica repassada pelo educador, facilitar a formação de Grupos, 
como já são o Bom do Vixe (grupo de percussão que organiza o 
pré-carvanal do Grande Bom Jardim), o Saída de Emergência e 
grupo Encena (grupo de teatro), o grupo Vende-se (de design de 
moda, formaçao apos curso basico de 08 meses), o C3 (grupo de 
arte de rua e intervenções) dentro outros de dança, dança de rua, 
dança contemporânea, coral, audiovisual, e outros. É um espaço 
conquistado pela Rede Delis (Rede de Desenvolvimento 
Sustentável do Grande Bom Jardim) e o planejamento que gerou 
metas para os bairros até 2010. Esse documento está acessível 
no Centro de Defesa da Vida Hebert de Sousa (CDVHS). Gerido 
pelo IACC, o CCBJ é administrado por três setores 
(administrativo, estrutural e pedagógico) e é ainda tão novidade 
pela aquelas bandas e paragens que muitas pessoas nunca nem 
entraram lá. Parcerio de escolas, realiza além de oficinas, 
projetos de educação ambiental que já passa a dar seus 
primeiros frutos : formação de lideranças ambientais. Ao seu lado, 
está também a comunidade São Francisco, a qual buscar atuar 
cada vez mais proximo. Quem, despretenciosamente, chega no 
local, encontra crianças brincando livremente, jovens circulando, 
por hora, produzindo vídeos, entrando e saindo do teatro, 
observa-se seguranças conversando com maes e alunos, dentro 
de uma boa infraestrutura, uma arquitetura moderna, enfim, um 
clima aconchegante com um dos mais belos por-do-sol de 
fortaleza.  

 


