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Dados institucionais:
Nome: FUNDAÇÃO EUFRATEN
Número de inscrição CMDCA: 067
Número de inscrição CMAS: 028E
Site: www.eufraten.org.br

e-mail: adm@eufraten.org.br

Unidades de Atendimento:
Matriz:
FUNDAÇÃO EUFRATEN – Cidade do Autoconhecimento
CNPJ: 57.487.928/0001-60
End.: Av. Engº Márcio Duarte Ribeiro, 500 - Jardim do Lago II - 13051-058 - Campinas/SP
Telefone: 19 3256-1966
✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro de Convivência
Inclusivo e Intergeracoonal
Filial:
FUNDAÇÃO EUFRATEN - Campus 1 – Vila Palmeiras
CNPJ: 57.487.928/0003-21
End.: Rua José Partinelli, 140 -Vila Palmeiras – 13053-264 – Campoinas/SP
✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Crianças e Adolescentes 06
a 14 anos e 11 meses
✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro de Convivência
Inclusivo e Intergeracional
Diretoria
Conselho Curador – mandato: de 25/05/2019 a 24/05/2024
Márcia Midori Otsuki – Presidente
Cecília Ferraz – Secretária
Membros:
Gil Serra Regalino
Mitie Iwamoto Kumasaka
Paula Andréa Silva Sousa Ramos
Conselho fiscal – mandato: de 25/05/2019 a 24/05/2024
Ellen Stomper de Moraes – Presidente
Membros:
Nivaldo Lourival Ramos Ferreira
Sonia Maria Lima
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Ouvidoria:
Paulo Zabeu de Sousa Ramos
Diretoria Executiva – mandato: 24/05/2021 a 23/05/2023
Presidente: Luis Carlos Menge
Vice-Presidente: Jimena Franco Carmello
Secretária: Elizabeth Edwirges Alves
Diretora Financeira: Virgínia A. G. Maiale

MISSÃO: A Fundação Eufraten tem como missão realizar ações
socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e
planejada, através de prestação de serviços, execução de programas ou
projetos voltados à cultura, arte, esporte, meio ambiente e concessão de
benefícios de proteção social básica, dirigidos de forma gratuita às famílias
e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

VISÃO: Ser um modelo de comportamento para uma nova sociedade
quântica, com princípios éticos, construídos sob uma nova compreensão
do homem e do universo.

VALORES: Respeito a todas as crenças, etnias, culturas que ampliem a
compreensão da vida e valorizem a natureza e todos os seres.

A Eufraten não tem caráter político-partidário de nenhuma espécie, devendo ater-se às
suas finalidades estatutárias única e exclusivamente.
Objetivos Pedagógicos do ano 2021
Tema Norteador Pedagógico: 5 Movimentos do Autoconhecimento
Objetivo geral:
Oferecer aos educandos (usuários) e educadores (equipe de trabalho) a vivência do
autoconhecimento, utilizando a Pedagogia Heulosófica como método na arte de educar
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o comportamento humano, possibilitando que descubram e utilizem sua potencialidade
para a construção de uma sociedade mais ética e humanizada.

Objetivos específicos
·

Estimular educadores crianças, adolescentes, jovens e famílias a desenvolver-se na
arte do Autoconhecimento, aprender a educar suas emoções, conviver em
harmonia, descobrir seu potencial criativo e utilizá-lo para gerar transformações
produtivas em si mesmo e na sua realidade social;

·

Preparar jovens a partir de 15 anos para o mundo do trabalho, a conquista do
primeiro emprego e a construção do seu projeto de vida;

·

Promover nas famílias das crianças, adolescentes e jovens a construção da boa
convivência familiar, a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida;

·

Ampliar o repertório cultural dos educandos (usuários) e da comunidade,
estimulando a vivência de novas oportunidades e aprendizados.

Metodologia utilizada em todos os programas e projetos
Nossa metodologia para educar é a Pedagogia Heulosófica, desenvolvida pelo Fundador
da Fundação Eufraten, embasada na Heulosofia - Ciência do Autoconhecimento.
A Pedagogia Heulosófica é o caminho natural do Ser, através do autoconhecimento,
para educar-se, desenvolver seu potencial e conectar-se consigo mesmo, tornando-se
mais produtivo em todos os ambientes de sua vida.
Em 2021, assim como em anos anteriores, trabalhamos para que educadores, usuários
e seus familiares vivenciassem o autoconhecimento, aprendendo a utilizá-lo de forma
prática, no desenvolvimento das atividades que integram nossos projetos
socioeducativos e nos ambientes de suas vidas, estimulando-os a realizarem mudanças
positivas em seu comportamento.
Na aplicação prática da Pedagogia Heulosófica, a Maiêutica e o Peripatético, são as
bases de todo o processo de educação do comportamento humano:
Maiêutica – Arte de questionar a si mesmo e questionar o outro para conduzi-lo à
reflexão.
Peripatético – Arte de aprender com a natureza e seus exemplos.
Essa prática possibilita a compreensão de que todo processo de construção deve
começar em nós mesmos, de dentro para fora e de fora para dentro, requerendo, a
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prática dos 5 Movimentos do Autoconhecimento; dos 3 Princípios Propulsores da
Humanização; e do Yoga e do Saneamento Mental (Meditação).
Os 5 Movimentos do Autoconhecimento são: Observar, Refletir, Tomar Atitude, Agir e
Saber Esperar.
Os 3 Princípios Propulsores da Humanização: Iniciativa Própria, Senso Crítico e
Criatividade.
O Yoga Heulosófico: Alongamentos (Asanas), Exercícios de respiração (Pranayamas) e
Sons terapêuticos (Mantras).
O Saneamento Mental: método para aprender a conhecer e educar os pensamentos, as
emoções e equilibrar a nossa mente aprendendo a meditar, organizando e silenciandoos pensamentos. O método consiste nas seguintes fases: Varredura, Organização
Focada, Impessoalidade, Neutralidade e Vacuidade.

Como essa metodologia acontece na prática?
A metodologia diária é organizada dentro do Percurso Pedagógico que acontece da
seguinte maneira: No início das atividades os educandos (usuários) são recebidos pela
coordenação e/ou educadores no portão. Após a entrada de todos, no período da
manhã são acolhidos com café da manhã e em seguida convidados a participar da
prática do Yoga Heulosófico e do Saneamento Mental (meditação) com o objetivo de
unificar e integrar o grupo, após esse exercício começam as oficinas. No período da tarde
eles entram e vão direto para o momento do Yoga.
Sempre ao final da oficina desenvolvida, há uma reflexão onde os educandos (usuários)
e o educador colocam suas opiniões sobre o que foi realizado ressaltando
comportamentos, atitudes, pontos positivos e pontos a serem melhorados. Além disso,
esse espaço estimula o educando a aprender a observar e refletir sobre sua maneira de
agir durante as atividades, educando-se, compreendendo na prática como aplicar seu
aprendizado em sua vida pessoal, familiar e social, agregando valores para a sua vida.
Para encerrar, todos realizam a organização do ambiente utilizado para aula.
Vivenciando o princípio da autogestão integral, aprender a cuidar das pequenas coisas,
agindo com começo, meio e fim.
Após a atividade, no Programa SCFV 06 a 14 anos, os educandos (usuários) almoçam na
instituição finalizando o período de atividades do dia. No serviço CCII, que é no período
da tarde é servido um lanche nutritivo.
Para finalizar o período de atividades os educadores realizam uma reflexão entre si onde
ocorrem as trocas de experiências, o relato do desenvolvimento das aulas e dos
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educandos (usuários), seus progressos e dificuldades, esse momento do percurso
acontece duas vezes ao dia, tanto no SCFV quanto no CCII.
Essa metodologia é utilizada na Fundação Eufraten desde o seu nascimento, os
resultados alcançados ao longo dos anos de trabalho são crianças e adolescentes mais
reflexivos, capazes de expressar sua opinião e ideias, o respeito e a cooperação passam
a fazer parte da rotina diária, os conflitos diminuem, abrindo espaço para o senso crítico,
a criatividade e a iniciativa própria, passam a ajudar na construção do espaço sentindose parte dele.
Para que os profissionais atuantes nos serviços/projeto se apropriem da Pedagogia
Heulosófica são realizadas formações pedagógicas mensais, através de palestras
reflexivas, vivências e grupos de trabalhos orientados por psicólogos, pedagogos,
psicopedagogos que acompanham as atividades da Fundação Eufraten. Essa
metodologia também é utilizada nos eventos e encontros com famílias e comunidade.
Número de participantes
Serviço
e Faixa etária
Tipo
de
unidade
de
atendimento
atendimento
SCFV 06 a 14 06 a 14 anos
Diário
com
anos - Vl.
café da manhã
Palmeiras
e almoço
SCFV Centro de A partir de 6 anos, 2X na semana
convivência
adolescentes,
com lanche
Inclusivo
e jovens, adultos e
Intergeracional idosos.
- Vl. Palmeiras
SCFV Centro de A partir de 6 anos, 2 a 3x na
convivência
adolescentes,
semana com
Inclusivo
e jovens, adultos e lanche
Intergeracional idosos.
- Jd. do Lago 2
Total geral de participantes em 2021

Meta
de Número total
atendimento de atendidos
no ano
60
60

210

217

270

290

507

*SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Observação – É importante apontar que em nossas oficinas semanais o número de
participantes por turma não ultrapassa 25 educandos (usuário).
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Número de famílias atendidas
Serviço e unidade de atendimento
Nº de famílias atendidas
SCFV 06 a 14 anos - Vl. Palmeiras
47
SCFV Centro de convivência Inclusivo e Intergeracional
111
- Vl. Palmeiras
SCFV Centro de convivência Inclusivo e Intergeracional
173
- Jd. do Lago 2
Total geral de famílias em 2021

331

Programas desenvolvidos - CAMPUS 1 – Vila Palmeiras
Coordenação Técnica: Mariana Ferreira Martinez (até abril 21)
Rosângela Maria Turra (a partir de maio)
Coordenação Pedagógica: Rosangela Maria Turra
Assistente social: Cristiane Regina R. de Oliveira
Infraestrutura disponível: 3 salas de Oficinas educativas; (Informática; arte educação;
Yoga e Judô); 1 salão de atividade corporais; 1 brinquedoteca; 1 biblioteca; 1 sala de
atendimento social; 1 sala de atendimento educacional (secretaria e coordenação); 1
cozinha; 1 refeitório; 1 banheiro feminino; 1 banheiro masculino; 1 banheiro para
portadores de deficiência; 1 banheiro para funcionários; 1 lavanderia; Espaço para
lavagem de louças; Pátio; Porão para armazenamento de material esportivo; 1
almoxarifado geral; 1 quadra poliesportiva ao ar livre; 1 campo de futebol; espaço
externo para atividades socioeducativas.
Abrangência territorial: Vl. Palmeiras, Jd. São Domingos, Jd. Marisa, Jd. Fernanda,
Campo Belo I e II, Campituba, Cidade Singer e Jd. Itaguaçu.
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 06 a 14 anos e 11 meses
Público-alvo: Crianças de 06 a 10 anos e adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses em
vulnerabilidade social
Período de realização: Manhã: Segunda a Sexta feira das 8h às 12h
Objetivo geral: Contribuir para a proteção social básica e o desenvolvimento do
autoconhecimento e das potencialidades dos educandos (usuários), promovendo a
autonomia no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliando o acesso aos direitos,
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à convivência familiar e comunitária e o exercício da cidadania, prevenindo à
vulnerabilidade às situações de risco pessoal e social.
Objetivos específicos:
• Estimular o protagonismo, através do acesso à informação sobre direitos de
cidadania;
• Fomentar a participação dos educandos (usuários) no controle social do SUAS;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências de vida e que estimulem e
potencialize o desenvolvimento da autonomia;
• Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, esportivas e de lazer, com vistas ao
desenvolvimento e novas sociabilidades;
• Detectar necessidades e motivações, despertando potencialidades e capacidades
para novas perspectivas e projetos de vida;
• Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares
e comunitários;
• Prevenir o confinamento e o abrigamento institucional das pessoas idosas;
• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social de assistência social nos territórios;
• Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações
de afetividade e sociabilidade;
• Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiência
e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social;
• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no
processo de desenvolvimento infantil;
• Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares
e sociais;
• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
• Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional;
• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania
e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas
básicas;
• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem
como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida,
propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo
social, detectar necessidades, motivações, habilidades e talentos;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências que estimulem e potencialize a
condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autoestima e
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protagonismo social dos jovens, estimulando a participação na vida pública no território,
ampliando seu espaço de atuação para além do território, desenvolvendo competências
para a compreensão crítica da realidade da realidade social e do mundo
contemporâneo;
• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares
e comunitários;
• Fortalecer os indivíduos e famílias na superação, e enfrentamento de todas as formas
de preconceito e discriminação, gênero, etnia, orientação sexual, religiosa, refugiados,
imigrantes, dentre outros;
• Fortalecer a convivência e os vínculos comunitários, ressignificar os espaços públicos,
potencializando a capacidade protetiva das famílias e comunidades.
Relatório quantitativo do serviço social – SCFV
Atividades
Atendimento
individual

presencial

Atendimento telefônico

Visitas
Cadastro / Notificações
Relatórios,
encaminhamentos
socioassistenciais e reuniões

Nº em 2021

Famílias

De janeiro a março foram realizados
147 atendimentos presenciais
(recadastro para as atividades de
2021) e atendimento de orientação.
De abril a dezembro foram
realizados 408 atendimentos online e presenciais, informando
sobre
direitos
e
deveres,
distribuição de cestas básicas,
produtos de limpeza e hortifrúti.
Busca
por educandos 147 via telefone e whatsapp
(usuários) faltantes
Rede socioassistencial
24
Domiciliares
As visitas foram suspensas devido a
pandemia.
SIGM
64
Cadastro interno
64
Relatório Socioassistencial
00
Reunião com a Rede
14
Internos
46
PMC/Monitoramento-CIPS
12
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Grade atividades – formato on-line (janeiro a março)
CAMPUS 1
cc.

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

ALINE,
ROSÂNGELA

LUKAS,
CARLOS,
ROSÂNGELA

ALINE,
ROSÂNGELA

LUKAS, ARTUR,
ROSÂNGELA

CRIANÇAS
06 a 10 anos

ADOLESCENTES
11 a 14 anos

ADOLESCENTES
11 a 14 anos

ADOLESCENTES
11 a 14 anos

CRIANÇAS
06 a 10 anos

ADOLESCENTES
11 a 14 anos

JOVENS 15 a 24
anos

CRIANÇAS
06 a 10 anos

ADULTOS

ADOLESCENTES
11 A 17 ANOS

Atividades
Esportivas e
Artisticas

Atividades de
Autoconhecimento
e Preparação para
o Mundo do
Trabalho

Atividades
Esportivas e
Tecnologia

Atividades
Artisticas e
Autoconhecimento

Atividades
Esportivas e
Artisticas

LUKAS,
WENDEL, JEAN,
EDUCADORES ROSÂNGELA

MANHÃ E
TARDE
ENCONTROS
ONLINE

Obs: A

mesma grade foi aplicada até o mês de junho de 2021, seguindo as orientações
da Notas Técnicas SMASDH nº 01 e 02/2021
Grade atividades – formato presencial (a partir de julho)
HORÁRIO
08H15 - 08H25
08H15 - 08H45
08H45 - 09H15

SEGUNDA

FUTEBOL
10 A 12
Mateus
CAMPO

09H15 - 11H15
OFICINAS

JUDÔ
06 A 10
WENDEL
TATAME

TERÇA

VÔLEI
11 A 14
ALINE
QUADRA
NORMAL

30

YOGA ADULTOS
CARMEN
TATAME

CORPO EM MOVIMENTO
06 A 10 ANOS
MATHEUS
AR LIVRE

27

VENCENDO DESAFIOS
06 A 10
MATHEUS
AR LIVRE

SEXTA

JUDÔ
11 A 14 ANOS
ARTUR
TATAME

VIOLÃO
11 A 14
FLÁVIO
AR LIVRE

INFORMÁTICA
11 A 14 ANOS T-A E T-B
DANIELA
SALA DE INFORMÁTICA

REFLETIR E
BRINCAR 06
A 10
DESENHO JEAN
DANIELA
AR LIVRE
AR LIVRE

TOTAL NO DIA
A PARTIR DAS
11H30

QUARTA
QUINTA
ENTRADA NA EPV
CAFÉ DA MANHÃ, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA
PRÁTICA DO YOGA

AUTOCONHECIMENTO
11 A 14
ALINE
AR LIVRE

FUTEBOL
13 A 17
Matheus
CAMPO

30

30

30

SAÍDA DOS ADOLESCENTES

Obs: Respeitando a meta de 35% de participação presencial previsto na Nota Técnica
SMASDH nº 03/2021
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CCII - Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - Centro de Convivência
Inclusivo e Intergeracional
Público-alvo: Crianças de 06 a 10 anos e adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses;
Jovens de 15 a 23 anos; Adultos e Terceira idade em vulnerabilidade social.
Período de realização: Tarde: de Segunda a sexta feira das 13h às 17h.
Objetivo geral:
Contribuir para a proteção social básica e o desenvolvimento do autoconhecimento e
das potencialidades dos educandos (usuários), promovendo a autonomia no âmbito
pessoal, familiar e comunitário, ampliando o acesso aos direitos, à convivência familiar
e comunitária e o exercício da cidadania, prevenindo à vulnerabilidade às situações de
risco pessoal e social.
Objetivos específicos:
• Estimular o protagonismo, através do acesso à informação sobre direitos de
cidadania;
• Fomentar a participação dos educandos (usuários) no controle social do SUAS;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências de vida e que estimulem e
potencialize o desenvolvimento da autonomia;
• Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, esportivas e de lazer, com vistas ao
desenvolvimento e novas sociabilidades;
• Detectar necessidades e motivações, despertando potencialidades e capacidades
para novas perspectivas e projetos de vida;
• Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares
e comunitários;
• Prevenir o confinamento e o abrigamento institucional das pessoas idosas;
• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social de assistência social nos territórios;
• Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações
de afetividade e sociabilidade;
• Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiência
e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social;
• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no
processo de desenvolvimento infantil;
• Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares
e sociais;
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• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
• Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional;
• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania
e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas
básicas;
• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem
como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida,
propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo
social, detectar necessidades, motivações, habilidades e talentos;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências que estimulem e potencialize a
condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autoestima e
protagonismo social dos jovens, estimulando a participação na vida pública no território,
ampliando seu espaço de atuação para além do território, desenvolvendo competências
para a compreensão crítica da realidade da realidade social e do mundo
contemporâneo;
• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares
e comunitários;
• Fortalecer os indivíduos e famílias na superação, e enfrentamento de todas as formas
de preconceito e discriminação, gênero, etnia, orientação sexual, religiosa, refugiados,
imigrantes, dentre outros;
• Fortalecer a convivência e os vínculos comunitários, ressignificar os espaços públicos,
potencializando a capacidade protetiva das famílias e comunidades.
Relatório quantitativo do serviço social
Atividades
Atendimento presencial Famílias
individual

Nº em 2021
De janeiro a março foram
realizados 296 atendimentos
presenciais (recadastro para
as atividades de 2021).
De abril a dezembro foram
realizados
818 atendimentos on-line e
presenciais, informando
sobre direitos e deveres,
distribuição de cestas básicas,
produtos de limpeza e
hortifrúti.
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Atendimento telefônico

Visitas
Cadastro / Notificações
Relatórios,
encaminhamentos
socioassistenciais e
reuniões

Busca
por educandos 220 via telefone e whatsapp
(usuários) faltantes
Rede socioassistencial
24
Domiciliares
As visitas foram suspensas
devido a pandemia.
SIGM
217
Cadastro interno
217
Relatório
0
Socioassistencial
Outros
0
Reunião com a Rede
14
Internos
46
PMC/Monitoramento12
CIPS

GRADE DE ATIVIDADES- MANHÃ E TARDE - FORMATO ON-LINE
Grade atividades – Manhã - adultos (janeiro a junho)
SEG

TER
QUA
QUI
8H00 AS 9H00 – Disponibilização de link pelo Zoom

SEX
YOGA (1H) ADULTOS

Grade de atividades – Tarde- crianças, adolescentes, jovens e adultos (janeiro a março)

EDUCADORES

SEG
LUKAS, WENDEL,
JEAN,
ROSÂNGELA
CRIANÇAS
06 a 10 anos

MANHÃ E TARDE ADOLESCENTES
ENCONTROS
11 a 14 anos
ONLINE
Atividades
Esportivas e
Artisticas

TER

QUA

QUI

SEX

ALINE,
ROSÂNGELA

LUKAS, CARLOS,
ROSÂNGELA

ALINE,
ROSÂNGELA

LUKAS, ARTUR,
ROSÂNGELA

ADOLESCENTES
11 a 14 anos

ADOLESCENTES
11 a 14 anos

ADOLESCENTES
11 a 14 anos

CRIANÇAS
06 a 10 anos

JOVENS 15 a 24
anos

CRIANÇAS
06 a 10 anos

ADULTOS

ADOLESCENTES
11 A 17 ANOS

Atividades de
Autoconhecimento
e Preparação para
o Mundo do
Trabalho

Atividades
Esportivas e
Tecnologia

Atividades
Artisticas e
Autoconhecimento

Atividades
Esportivas e
Artisticas

Obs: A mesma grade foi aplicada até o mês de junho de 2021, seguindo as orientações
da Notas Técnicas SMASDH nº 01 e 02/2021
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA – PRESENCIAL MANHÃ E TARDE (a partir de julho)
Grade atividades – Manhã – Jovens e adultos
SEG

TER

QUA

QUI

SEX

8H15 AS 08H25 - ENTRADA
08H15 AS 8H45 - CAFÉ DA MANHÃ
08H45 AS 09H15 - PRÁTICA DE YOGA
09H30 AS 11H15 - OFICINAS SEGUNDO A GRADE ABAIXO

YOGA (1H)
Carmen Lúcia
ADULTOS

JUDÔ
Artur
11 a 17 anos

A PARTIR DAS 11H30 - SAÍDA
As aulas de Yoga para adultos iniciam as 8h15 e têm duração de 1h, portanto a saída desse grupo acontece
assim que a aula termina.

Grade atividades – Tarde – Jovens e adultos
SEG

TER

QUA

QUI

SEX

13H40 AS 13H50 - ENTRADA
13H50 - 14H00 - ORGANIZAÇÃO
14H00 - 14H30 - PRÁTICA DE YOGA
14H30 AS 16H00 - OFICINAS SEGUNDO A GRADE ABAIXO

PMT - 15 a 24
Rosângela
EMPREENDEDORISMO
Jean
ADULTOS

INFORMÁTICA P O
ARTESANATO
TRABALHO Daniela
Izabel ADULTOS
15 A 24
A PARTIR DAS 16H20 - SAÍDA

CONFEITARIA E
PANIFICAÇÃO
Izabel ADULTOS

Grade atividades - Tarde – crianças de 6 a 14 anos
HORÁRIO
13H40 - 13H50
13H50 - 14H00
14H00 - 14H30

14H30 - 16H00
OFICINAS

SEGUNDA

TERÇA

FUTEBOL
08 A 11
Mateus
CAMPO

YOGA COM
HISTÓRIAS
06 A 10
ALINE
AR LIVRE

QUINTA

SEXTA

AUTOCONHECIMENTO
11 A 14
ALINE
TATAME

JUDÔ
06 A 10
WENDEL
TATAME

DESENHO
09 A 13
JEAN
AR LIVRE

A PARTIR DAS
16H20

QUARTA
ENTRADA NA EPV
ORGANIZAÇÃO
PRÁTICA DO YOGA

INFORMÁTICA
11 A 14
DANIELA
SALA DE INF.

MÚSICA
06 A 12
FLÁVIO
AR LIVRE

SAÍDA DOS EDUCANDOS
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Obs: Respeitando a meta de 35% de participação presencial previsto na Nota Técnica
SMASDH nº 03/2021

Programas desenvolvidos - CIDADE DO AUTOCONHECIMENTO
CCII -Serviço de convivência e fortalecimento - Centro de convivência Inclusivo e
Intergeracional
Coordenação Técnica: Mariana Ferreira Martines (até abril)
Rosângela Maria Turra (a partir de maio)
Coordenação Pedagógica: Nair S. Pi Chillida (até julho)
Auxiliar de Coordenação Pedagógica: Aline Aparecida Ramos Queiroz (a partir de
novembro)
Assistente social: Maria Valéria Quirino
Público-alvo: Crianças a partir de 6 anos, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
Infraestrutura disponível: 3 salas de Oficinas educativas; (Informática / Biblioteca e
brinquedoteca / Sala dos saberes); 1 salão de atividade corporais; 1 sala de atendimento
social e coordenação; 1 cozinha; 1 varanda/refeitório; 2 banheiros femininos; 2
banheiros masculinos; 1 banheiro para pessoa portadora de necessidades especiais; 1
banheiro para funcionários, 1 almoxarifado para armazenamento de materiais
esportivos; 1 almoxarifado de alimentos; 1 campo de futebol; 1 recepção; 1 secretaria
Adm/departamento pessoal; 1 sala de reuniões; 1 sala diretoria; 1 casa de ferramentas;
1 viveiro para plantas, 1 horta orgânica; amplo espaço externo para atividades
socioeducativas.
Abrangência territorial: Jd. Bandeiras II, Jd. Santa Marta, Jd. Santa Rita de Cássia, Jd.
Santa Cruz, Jd. São José, Vila Lourdes, Pq. Camboriú, Pq. Oziel, Jd. Monte Cristo, Jd. Do
Lago II, Vila Taubaté (Gleba B), Jd. Do Lago Continuação, Jd. Icaraí e Residencial Carvalho
de Moura.
Período de realização: 08:00h às 11:00h e das 13:40h às 16:30h
Objetivo geral: Contribuir para a proteção social básica e o desenvolvimento do
autoconhecimento e das potencialidades dos educandos (usuários), promovendo a
autonomia no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliando o acesso aos direitos,
à convivência familiar e comunitária e o exercício da cidadania, prevenindo à
vulnerabilidade às situações de risco pessoal e social.
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Objetivos específicos:
• Estimular o protagonismo, através do acesso à informação sobre direitos de cidadania;
• Fomentar a participação dos educandos (usuários) no controle social do SUAS;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências de vida e que estimulem e
potencialize o desenvolvimento da autonomia;
• Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, esportivas e de lazer, com vistas ao
desenvolvimento e novas sociabilidades;
• Detectar necessidades e motivações, despertando potencialidades e capacidades
para novas perspectivas e projetos de vida;
• Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares
e comunitários;
• Prevenir o confinamento e o abrigamento institucional das pessoas idosas;
• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social de assistência social nos territórios;
• Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações
de afetividade e sociabilidade;
• Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiência
e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social;
• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no
processo de desenvolvimento infantil;
• Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares
e sociais;
• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
• Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional;
• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania
e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas
básicas;
• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem
como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida,
propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo
social, detectar necessidades, motivações, habilidades e talentos;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências que estimulem e potencialize a
condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autoestima e
protagonismo social dos jovens, estimulando a participação na vida pública no território,
ampliando seu espaço de atuação para além do território, desenvolvendo competências
para a compreensão crítica da realidade da realidade social e do mundo
contemporâneo;
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• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares
e comunitários;
• Fortalecer os indivíduos e famílias na superação, e enfrentamento de todas as formas
de preconceito e discriminação, gênero, etnia, orientação sexual, religiosa, refugiados,
imigrantes, dentre outros;
• Fortalecer a convivência e os vínculos comunitários, ressignificar os espaços públicos,
potencializando a capacidade protetiva das famílias e comunidades.
Relatório quantitativo do serviço social
Atividades
Atendimento presencial Famílias
individual

Nº em 2021
De janeiro a março foram
realizados
456
atendimentos presenciais
(recadastro
para
as
atividades de 2021).
De abril a dezembro foram
realizados
1933
atendimentos on-line e
presenciais, informando
sobre direitos e deveres,
distribuição de cestas
básicas, produtos
de
limpeza e hortifrúti.
Atendimento telefônico
Busca
por educandos 259 via telefone e
(usuários) faltantes
whatsapp
Rede socioassistencial
35
Visitas
Domiciliares
As visitas foram suspensas
devido a pandemia.
Cadastro / Notificações
SIGM
273
Cadastro interno
273
Relatórios,
Relatório Socioassistencial 00
encaminhamentos
Reunião com a Rede
14
socioassistenciais
e Internos
46
reuniões
PMC/Monitoramento-CIPS 12
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA MANHÃ E TARDE – FORMATO ON-LINE
Grade atividades – Manhã - adultos (janeiro a junho)
SEG

TER

QUA

QUI

SEX

8H00 AS 9H00 – Disponibilização de link pelo Zoom
YOGA (1H) Equipe de
educadores ADULTOS

Grade atividades – Manhã e tarde (janeiro a março)
EDUCADORES

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

ALINE., ARTHUR,
NAIR

NAIR, JEAN,
MATHEUS

NAIR, ALINE,
DANIEL, MATHEUS

NAIR, JEAN

NAIR, ALINE, JEAN

CRIANÇAS
06 a 10 anos

ADOLESCENTES
11 a 14 anos

ADOLESCENTES
11 a 14 anos

CRIANÇAS
06 a 10 anos

CRIANÇAS
06 a 10 anos

CRIANÇAS
06 a 10 anos

Atividades
Esportivas

Atividades
Esportivas e
Artisticas

Atividades
Esportivas e
Tecnologia

MANHÃ E TARDE ADOLESCENTES
ENCONTROS ON- 11 a 14 anos
LINE
Atividades de
Yoga com
histórias e
Esportivas

JOVENS
ADOLESCENTES
15 a 17 anos
11 A 17 ANOS
Atividades
Contação de
Atividades
histórias e
Esportivas e
Preparação para o
Artisticas
Mercado de
Trabalho

Obs: A mesma grade foi aplicada até o mês de junho de 2021, seguindo as orientações
da Notas Técnicas SMASDH nº 01 e 02/2021

CENTRO DE CONVIVÊNCIA – FORMATO PRSENCIAL MANHÃ E TARDE
Grade de atividades Manhã – Adultos (a partir de julho)
SEG

TER
8H25 AS 9H25
YOGA ADULTOS
CARMEN

QUA

QUI

SEX
8H25 AS 9H25
YOGA ADULTOS
JIMENA OU
ANDRE

9H30 AS 11H00
ARTESANATO
ADULTOS
IZABEL
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Grade de atividades - Manhã – 06 a 14 anos (a partir de julho)
HORÁRIO
08H15 - 08H25
08H15 - 08H45
08H45 - 09H15

SEGUNDA

YOGA COM
HISTÓRIA
06 A 10 ANOS
ALINE
AR LIVRE

TERÇA

QUARTA
QUINTA
ENTRADA NA EPV
CAFÉ DA MANHÃ, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA
PRÁTICA DO YOGA

FUTEBOL
08 A 12 ANOS
MATHEUS
CAMPO
CORPO E
MOVIMENTO
06 a 10 anos
MATHEUS
AR LIVRE

09H15 - 11H15
OFICINAS
INFORMÁTICA
11 A 13 ANOS
DANIELA
SALA DE
INFORMÁTICA

TOTAL NO DIA
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REFLETIR E BRINCAR
06 A 10 ANOS
DANIELA
AR LIVRE

JUDÔ
06 A 10 ANOS
WENDEL
TATAME

30

A PARTIR DAS 11H30

20

SEXTA

YOGA ADULTO
JIMENA/ANDRÉ
ESPAÇO
MAIÊUTICO

VENCENDO
DESAFIOS
11 A 14
ALINE
AR LIVRE

DESENHO
11 a 14 anos
JEAN
AR LIVRE

DESENHO
PRESENCIAL E
ONLINE
JEAN
SALA DE
INFORMÁTICA

30
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SAÍDA DOS ADOLESCENTES

Grade de atividades tarde – Crianças, adolescentes e jovens (a partir de julho)
HORÁRIO

SEGUNDA

TERÇA

13H40 - 13H50
13H50 - 14H00
14H00 - 14H30

JUDÔ
11 A 17 ANOS
ARTUR
TATAME

14H30 - 16H00
OFICINAS

TOTAL NO DIA
A PARTIR DAS 16H20

QUARTA

QUINTA

SEXTA

REFLETIR E BRINCAR
06 A 10
DANIELA

VENCENDO
DESAFIOS
11 A 14 ANOS
ALINE
AR LIVRE

PMT 15 A 25
JEAN
AR LIVRE

DESENHO
PRESENCIAL E
ONLINE
JEAN
SALA DE
INFORMÁTICA
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30

ENTRADA NA EPV
ORGANIZAÇÃO
PRÁTICA DO YOGA

CORPO EM
MOVIMENTO
6 A 10 ANOS
ALINE
AR LIVRE

FUTEBOL
10 A 12 ANOS
MATHEUS
CAMPO

INFORMÁTICA
15 A 24
DANIELA
SALA DE
INFORMÁTICA

JUDÔ
06 A 10 ANOS
WENDEL
TATAME

30

30

VIOLÃO
A PARTIR DE 11 ANOS
DANIEL
AR LIVRE

FUTEBOL
13 A 17 ANOS
MATHEUS
CAMPO
20
SAÍDA DOS EDUCANDOS
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Atuação da Eufraten durante a pandemia de Covid-19 e na retomada gradativa das
atividades presenciais
Iniciamos o ano de 2021 com a expectativa de podermos abrir nossos portões para
receber presencialmente nossos educandos, devido a isso a equipe social e pedagógica
a partir da primeira semana de janeiro iniciou o processo organizacional na educação e
na assistência com o recadastramento dos educandos, a reflexão e construção das
grades de atividades tanto no formato online como no presencial.
Para isso elaboramos uma pesquisa de interesse na volta das atividades presenciais e
94% de nossos educandos (usuários) manifestaram a vontade de estar de volta em
nossas unidades nos motivando a nos reinventarmos em nossa prática e revermos o
trabalho anterior, buscando com a equipe formas e estratégias de melhoria no
atendimento a todos afim de proporcionar atividades interessantes e mais estruturadas.
E nesse processo de autoavaliação e reestruturação o educar-se educando com
autoconhecimento se fez mais palpável do que nunca.
De janeiro a junho o presencial não foi possível e devido a isso continuamos no formato
online, mas muito mais organizados e confortáveis nesse modelo de aprendizagem.

aneiro

Fevereiro

arço

Abril

aio

unho

21

Em julho finalmente pudemos voltar de forma presencial atendendo 35% da nossa meta
diária. A educação se organizou, reestruturou a grade em formato presencial, refletindo
uma Retomada gradativa, conseguindo atender 100% da meta em forma de rodizio com
uma grade de atividades com 21 Oficinas; 36 turmas com uma média de 15 a 20
educandos participando de 1 a 2x por semana.
E gradativamente nosso trabalho e nossos educandos foram retomando sua rotina e
pudemos observar e sentir a alegria de estarem ali conosco, compartilhando saberes,
tendo espaço para poderem se expressar e desenvolver o autoconhecimento.

O serviço social por sua vez, retomou seu trabalho junto aos usuários, e continuou com
o atendimento prioritário as famílias que mais precisavam com ajuda de doações,
entendendo suas necessidades e provendo para que o impacto da pandemia fosse
amenizado. Esse trabalho fortaleceu os vínculos e o reconhecimento do trabalho da
Eufraten nas comunidades que atendemos.
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Quantidade de Cestas Básicas distribuídas
TOTAL DE 1954 CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS NAS DUAS UNIDADES

D A

E CE A

l Pa l mei ra s

CA

d Do a go

Quantidade de Kits hortifrutis distribuídos
TOTAL DE 1626 KITS HORTIFRUTI DISTRIBUIDOS NAS DUAS UNIDADES

D A

E

l Pa l mei ra s

F

d do a go

Essas doações só foram possíveis com o apoio de parceiros que se mobilizaram para
arrecadar alimentos, produtos de higiene e limpeza ou ainda cestas básicas.
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Avaliação dos educandos sobre o trabalho da Eufraten
83% dos usuários deram nota 10 para o trabalho desenvolvido em 2021 pela Fundação
Eufraten
Abaixo podemos visualizar mais resultados da avaliação respondida individualmente
pelos educandos (usuários) no fechamento das atividades de 2021.
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9 9

Disposição no trabalho, menos dores nos braços devido aos
alongamentosfeitos na aula
uitos bene cios Alongamento, bem estar, autoconhecimento,
melhora na saúde
Auto controle de minhas emoções, boa respiração, ma auto es ma e
disposição sempre que prá co oga
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Alguns depoimentos de famílias atendidas
“Eu lembro que em 85 eu estava aqui.
Quando era aquela casinha de sapê. Fiquei
aqui 8 anos, 9 anos, e mudou completamente
a minha vida. Hoje minha filha está aqui. E
muitos dos meus colegas que passaram por
aqui, hoje estão em uma vida diferente do
que poderia ter sido no passado. E eu vou até
agradecer vocês todos por ter continuado
com esse projeto até hoje, porque é muito
bom.” Sidei Ribeiro (Ex educando)

“Escola Eufraten Jd. Palmeiras tem ótimos colaboradores e professores pessoas 100%
dedicadas e atentas a nossas crianças, nessa pandemia eles me ajudaram muito com
doação cesta etc., Fora que as crianças gostam muito de participa das atividades
oferecidas, professores muito queridos, espero esse ano seja assim como e todos os anos
muito grata pela dedicação de todos.” Priscila aparecida de Jesus (mãe de educandos)

Só espero que continue com o mesmo comprometimento com as crianças. Minha filha
adora as atividades e sempre chega em casa cheia de empolgação, contando e
mostrando tudo que aprendeu. Foi o primeiro ano dela (entrou no meio) e mesmo assim
progrediu bastante. Tive a oportunidade de participar da amostra de desenho e fiquei
encantada com a equipe e com o trabalho que vocês fazem. A única palavra é GRATIDÃO,
por cuidar tão bem da minha joia rara.” Maria de Jesus (mãe de educanda)

“Só tenho a agradecer o trabalho incrível de toda a equipe, pela dedicação pelos alunos
e oferecimento de um ensino por excelência. Nota 1.000 a instituição que sempre vem
oferecendo o seu melhor. Gratidão.” Renata Kelly (mãe de educandos)
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“Eu estou aqui na Eufraten já vai fazer uns 9 anos,
e eu só tenho a agradecer a todo mundo. Foi muito
bom passar esse tempo junto com vocês, eu aprendi
muita coisa. E eu tenho certeza que eu vou levar
isso pra minha vida inteira. Lá no futuro, eu vou
olhar pro meu passado e eu vou falar: - Caramba,
quanta coisa eles me ensinaram.” Maria Eduarda
Dias, formanda da 20ª turma de Preparação para
o Mundo do Trabalho – 2021.

“Sempre tive o sonho de fazer o curso de confeitaria. Fiquei
sabendo do curso e foi assim q tive essa grande oportunidade, isso
tem sido muito gratificante, estar ali junto com os professores
aprendendo na área na qual eu gosto. Sei que desse curso irei levar
grandes aprendizados, e tudo que venho aprendendo será e está
sendo de suma importância para mim e para minha família, pois
um dia quero abrir meu próprio negócio, e quero colocar em
prática tudo que aprendi, e um desses aprendizados é que eu sou
capaz de realizar um sonho.” Liliane, educanda do curso de
Confeitaria, Panificação e Empreendedorismo. Hoje proprietária
da Confeitaria Doce Imperatriz.
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“O curso me ajudou a superar meus medos e
acreditar que se eu faço o que faço é por paixão,
então eu deveria superar os desafios e correr atrás
dos meus objetivos.
Gratidão a todos por fazerem parte desse sonho.”
Adriana Ruiz, educanda do curso de Confeitaria,
Panificação e Empreendedorismo. Hoje proprietária
da Dri Doces e Salgados.

Outras ações
Projeto Crescer Aprendendo – Parceria United Way Brasil
Para este projeto foram contempladas 58 famílias que tinham em sua composição
familiar crianças menores de 6 anos. Através de um grupo no WhatsApp foram
fornecidos materiais educativos e realizadas algumas lives sobre os seguintes temas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A importância dos cuidados durante a pandemia;
Saúde da Criança;
Dicas de cuidados com a saúde bucal para crianças;
Estabelecendo limites com os filhos;
Como anda a autoestima das crianças?
Orientação sobre corona vírus;
Que tipo de pais e avós e tios somos com as crianças?
Brincadeiras pedagógicas- auxiliando na aprendizagem de nossos filhos;
Importância da saúde emocional;
Massagem para bebês;
Higiene para bebês e crianças;
Segurança doméstica para crianças;
Cuidar da saúde dos pais e responsáveis;
A importância da atividade física;
Alimentação saudável;
Como aproveitar o tempo com as crianças;
Disciplina e postura;
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● A importância da amamentação.
Essas famílias também foram contempladas com auxílio alimentação durante os três
meses de execução do projeto no valor de R$ 90,00.
Projeto Transformando a Comunidade através Do Autoconhecimento - Parceria
CMDCA – Lei do Fomento
Neste projeto são desenvolvidas atividades esportivas, meio ambiente e arte
beneficiando 40 crianças a mais em nossa demanda reprimida, possibilitando- vivenciar
o autoconhecimento, desenvolvendo disciplina, boa convivência e equilibrando suas
estruturas emocionais educando para a vida com respeito a natureza.

oga

Arte

eio ambiente

Projeto Futuro Jovem! Autoconhecimento, Profissionalização e Empreendedorismo –
PMT – Parceria com Instituto Robert Bosch e UNISOMA
Este projeto beneficiou 40 jovens que vivem em alta vulnerabilidade e teve como
objetivo propiciar a descoberta de educar suas emoções, conviver em harmonia, e
descobrir seu potencial empreendedor e criativo, preparando-os para o mundo do
trabalho, conquista de seu primeiro emprego e assim construírem seu projeto de vida
•
•

Estimular os jovens a desenvolver-se na arte do autoconhecimento;
Oferecer ferramentas práticas para que aprendam a organizar seus
pensamentos, educar suas emoções e conviver com harmonia e produtividade
consigo mesmo e com o outro;
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•

•

•

Desenvolver os 3 Princípios Propulsores da Humanização (Iniciativa própria;
Senso crítico e Criatividade), levando-os a descobrir seu potencial criativo para
transformar seu Universo de Conflitos em Soluções;
Desenvolver um plano de negócios a fim de colocar em prática o conhecimento
adquirido nas atividades, descobrindo potencialidades e habilidades
empreendedoras.
Apresentar aos jovens o mundo da tecnologia, bem como as ferramentas que
irão auxiliá-los para o mundo do trabalho.

Dos 40 jovens matriculados, 30 jovens se formaram nas oficinas de Preparação para o
Mundo do Trabalho e Informática para o Trabalho sendo que uma das jovens começou
a empreender com a mãe em um negócio familiar.
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RESENCIAL

ulho

Agosto

etembro

utubro

ovembro

Dezembro

Projeto (Re) conquista - Confeitaria, Panificação e Empreendedorismo – Parceria com
Stone, Instituto PHI e Banco da Providência
O (Re)conquista foi desenvolvido em parceria com o Phi, Stone e Banco da Providência
com objetivo de transformar a vida e condições de trabalho de 25 famílias da
comunidade do Vila Palmeiras, pela via do autoconhecimento, geração de renda e
empreendedorismo.
Dez organizações sociais participaram da primeira turma do (Re)Conquista, sendo a
Fundação Eufraten uma das selecionadas.

32

Como resultado do projeto, ao final das 3 Fases e das 25 mulheres inscritas 17 se
formaram e receberam um KIT SEMENTE no valor de R$1.300,00 como incentivo para
empreenderem em um negócio próprio desenvolvendo suas habilidades na Confeitaria
e gerando renda para a família.
Mostra Cultural Socrática
Em 2021, a Fundação Eufraten propôs a realização da Mostra Cultural Socrática.
Esta ação, a partir da apresentação da vida e ensinamentos do Filósofo Sócrates, visou
a promoção do conhecimento e a socialização dos saberes entre pais, família,
educandos, educadores e equipe pedagógica.
No período de dois meses nossos educandos, através de estudos, rodas de conversas e
de desafios pedagógicos desenvolvidos em cada oficina, aprenderam sobre os
ensinamentos de Sócrates, e sobre a sua contribuição para a filosofia e para a
humanidade através da busca pelo autoconhecimento.
A Mostra cultural Socrática ofereceu uma exposição dos trabalhos realizados a partir de
produções artísticas, culturais, esportivas e tecnológicas sobre:
•
Vida e história do Filosofo Sócrates;
•
A sabedoria filosófica, através da Maiêutica e do Peripatético – Os
questionamentos humanos acerca de si;
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•
Grécia o berço do Autoconhecimento – Yoga como Ferramenta para o
Autoconhecimento;
•
A importância do belo no despertar das habilidades e virtudes do ser humano –
Arquitetura e as artes gregas;
•
Formação Ética - Do esporte para a vida;
•
Arte e expressão – Peripatético: aprendendo com o movimento da natureza;
•
A Arte de questionar – Sons que despertam as virtudes;
•
Ética e disciplina – das lutas gregas ao Judô;
•
A Grécia atemporal – o despertar do belo.

Recursos humanos envolvidos nas atividades
NOME

FORMAÇÃO

CARGO

CH

TIPO
CONTRATAÇÃO

ALINE APARECIDA RAMOS QUEIROZ

Superior completo

Assistente de
Coordenação

40h00

CLT

ANDERSON A. BUARQUE DE LIMA

Ensino médio

Serviços Gerais

44h00

CLT

CRISTIANE REGINA R. DE OLIVEIRA

Superior completo

30h00

CLT

DAIANE DIAS PINTO

Ensino fundamental

Assistente Social
Auxiliar de Serviços
Gerais

44h00

CLT

DANIEL MGUEL DOS SANTOS

Ensino médio

Jardineiro

44h00

CLT
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DANIELA FRANCINE DOS SANTOS

Superior completo

40h00

CLT

44h00

CLT

Ensino médio

Educador Social
Assistente
Adm/Financeiro Sr
Coord de Operações
Iniciante

ELISA TAMI ITO

Técnico

JAILSON SOARES DA SILVA JUNIOR

44h00

CLT

LARESSA KALLYNE COSTA SANTOS

Superior completo

Auxiliar Administrativo

44h00

CLT

MARIA JOSE DE PAULA

Ensino médio

44h00

CLT

MARIA REGINA FRACASSO

Superior completo

Cozinheira
Coordenadora
Administrativa

44h00

CLT

MARIA VALÉRIA QUIRINO

Superior completo

Assistente Social

30h00

CLT

MATHEUS ALVES SOLDERA
MICAEL EDUARDO DE SOUZA
NAIR DE SANTANA PI CHILLIDA
ATTENCIA

Superior completo
Ensino médio

40h00
44h00

CLT
CLT

Superior completo

Educador Físico
Auxiliar de Limpeza
Coordenadora
Pedagógica

40h00

CLT

PATRICIA MARA AMARAL PEREIRA

Ensino médio

Cozinheira

44h00

CLT

RAQUEL CAPRONI RAMOS

Superior completo

44h00

CLT

RELLISON KLERISTON M. DOS SANTOS

Superior completo

Analista Financeiro
Técnico em
Manutenção

44h00

CLT

ROSANGELA MARIA TURRA

Superior completo

Coordenadora Técnica

40h00

CLT

SAMUEL DE PAULA

Ensino médio

44h00

CLT

SANDRA BATISTA CALDAS

Ensino médio

44h00

CLT

ANDRE LUIS PEREIRA SILVA

Superior incompleto

Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços
Gerais
Manutenção de
Software

20h00

MEI

ARTUR JOSÉ SQUARISI CARVALHO

Superior completo

Educador de judô

08h00

MEI

CARMEN L A FERREIRA MARTINES

Superior completo

Psicopedagoga

30h00

MEI

DANIEL MACHADO DE CAMARGO

Ensino médio

Educador de violão

04h00

MEI

FLAVIO AOUN SAPIENZA

Superior completo

08h00

MEI

JEAN CARLOS TENÓRIO PELAES

Superior incompleto

20h00

MEI

IZABEL C QUIRINO MONTEIRO

Ensino completo

Educador de música
Educador de desenho e
Informática
Educadora de
artesanato

12h00

MEI

WENDEL GABRIEL L MACEDO

Superior cursando

Educador de judô

16h00

MEI

Recursos financeiros utilizados
FONTE DE RECURSO
Termo de Colaboração - PMC-SMASDH

VALOR R$
1.049.375,52

Termo de Fomento - CMDCA

163.225,00

Recursos Próprios

156.946,01
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Outros recursos próprios

349.118,45

Isenção da Cota Patronal

175.765,86

Receitas financeiras

4.433,37

TOTAL

1.898.864,21

Parceiros e financiadores de 2021
AÇÕES APOIADAS
Termo de Colaboração
Termo de Fomento

PARCEIRO
Prefeitura Municipal de Campinas -Secretaria Municipal
de Assistência social, Pessoa com Deficiência
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - Campinas/SP
Instituto Robert Bosch

Projeto: Futuro Jovem:
Autoconhecimento, Profissionalização e
Empreendedorismo

Projeto Crescer Aprendendo
Projeto (Re)conquista
Projeto Comunidade Presente
Destinação de IR - Projeto Tranformando
o Futuro - Educação, Autoconhecimento
e Sustentabilidade
Ano base 2020 - entrada recurso final
2021
Destinação de IR - Projeto Vitória pelo
Esporte
Ano base 2020 - entrada recurso final
2021

Capacitações equipe de Gestão,
Pedagógica, Práticas de Yoga, Captação
de Recursos e Segurança Alimentar

Casa Hacker
John Deere
UniSoma
UPS
X-Team
United Way
Instituto Phi, Banco da Providência, Stone
Itaú Social
3M Manaus Indústria de Produtos
Chem Trend
Da Terra Atividades Rurais
Stoller do Brasil
SurTec do Brasil
ADV Esporte e Saude
ASNSMART Academia de Ginastica
M2 Academia de Ginastica
CEASA
Espaço Autoconexão
FEAC - Federação das Entidades Assistenciais de
Campinas
Fundação Educar
Instituto Oikon
Janelas do Bem - Vitrine de ONGs
Phomenta
SESC-Mesa Brasil
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Doação de cestas básicas, alimentos
diversos, hortifrutis, ovos de páscoa,
lanche dia das crianças, McLanche Feliz,
máscaras e produtos de higiene,
brinquedos, materiais didáticos,
agasalhos, equipamentos, transporte
solidário, materiais de construção,
manutenção, jardinagem e itens para
Rifa e Kits Solidários,

Comunicação, Assessoria de Imprensa,
traduções juramentadas, Mkt

Bancada Solidária
Banco de Alimentos - Programa Viva a Vida
Bazar do Bem
Becomex
Cacau Show
COAR - Coordenadoria de Administrações Regionais
Colaboradores Empresa Trimble
Colégio Cotuca - Grêmio
Chef Ricardo Cleto e Luiz Carlos M. Breternitz
Chem Trend
Clínica Hands on Fisioterapia
Essenza Restaurantes
Fundação John Deere
Hortifruti Fartura
Howden Harmonia
Instituto Nelson Wilians
Lojas Rivail Pexe
Loxam Degraus
Macamp
Marmoraria Chapadão
NAC - Núcleo de Ação Dr. Celso
Nortel - Sonepar
PBKids - Shopping Galleria
SESC-Mesa Brasil
TVG - Engenharia, Construções e Terraplanagem ltda.
Tito Gramas
Unisal - Grêmio Curso Educação Física
Vila do Grão
Weme - Estúdio de Design e Inovação
Elisabete Morais Delfino
Marilena Bertasolli Cantizani

Mensagem final
Caros colaboradores, colaboradores voluntários e voluntários
O comprometimento e responsabilidade pela educação demonstrada por todos, foi o
maior tempero que fez com que tudo o que foi realizado em 2021 tivesse um sabor de
sucesso e de gratidão.
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Apesar de ter sido um ano de incertezas, nosso dever com a educação e nosso foco no
autoconhecimento nunca se perdeu. A única certeza que tínhamos é que estávamos
preparados para receber nossos educandos e era o que mais queríamos.
Por isso quando isso finalmente aconteceu cada um se dedicou dando o melhor de si
para que cada momento juntos pudesse ser o melhor momento.
Foi um ano de reinvenção, de exercitarmos nossa criatividade e dessa forma nos
fortalecemos como pessoas e como profissionais caminhando juntos no caminho do
Autoconhecimento, vivenciando o Educar-se, educando.
Juntos somos mais fortes, e no dia a dia com nossos educandos somos mais felizes!
Juntos sempre!
Campinas, 2021.
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