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Sobre nós 

Somos um Organização sem fins lucrativos cujos objetivos são éticos e 

socioeducacionais. 

Há mais de 40 anos nos dedicamos a educar com autoconhecimento crianças, 

adolescentes e jovens que vivem em comunidades de baixa renda. 

Diariamente 600 crianças participam de nossas unidades no contraturno escolar, são 

recebidos com reciprocidade em ambientes edificados com arte e com muito carinho 

de nossa equipe. 

Nossos atendidos recebem refeições, praticam yoga, meditação e participam de 

projetos culturais, esportivos, e de preparação para o mercado de trabalho, onde 

aprendem a refletir e a administrar suas emoções, superando as dificuldades de seu 

cotidiano.  

Dados institucionais 

Nome:  FUNDAÇÃO EUFRATEN 

CNPJ:  57.487.928/0001-60 

Endereço Sede: Av. Engº Márcio Duarte Ribeiro, 500 - Jardim do Lago II - 13051-058 - 

Campinas/SP 

Telefone: 19 3256-1966 

E-mail: contato@eufraten.org.br 

Data de Fundação: 16/03/1987 

Inscrição Estadual: Isenta 

Inscrição Municipal: (SEDE) 001228609 / Campus 1 002901617  

CEBAS: Portaria 62 de 26/03/18 

Número de inscrição CMDCA: 067 

Número de inscrição CMAS: 028E 

CRCE: 0556/2014 (Certidão de Regularidade Cadastral de Entidades) 

 

Mídias Sociais – Conheça-nos melhor: 

mailto:contato@eufraten.org.br
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Site: https://www.eufraten.org.br/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Fundacaoeufraten/ 

Instagram: https://www.instagram.com/fundacaoeufraten/?hl=pt-br 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/10946674/admin/  

Youtube: Fundação Eufraten 

Vídeo Apresentação: https://www.youtube.com/watch?v=uLSpdeHD1X0&t=14s 

Vídeo Atividades 2019: https://www.youtube.com/watch?v=t1cmFt1VsGg 

Vídeo nosso Fundador – Voluntários Eufraterno: 

https://www.youtube.com/watch?v=H8rBRGD5f3Y 

Reportagem EPTV – Programa Mais Caminhos – outubro de 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=jWfRQKFboUU&t=178s 

Unidades 

Dentro da Cidade do Autoconhecimento e de seus Campus, funcionam as EPVs - Escolas 

Preparatórias para a Vida, com programas e projetos socioeducativos, que oferecem no 

contraturno escolar atividades que promovem em todos a vivência do Educar-se, 

educando com autoconhecimento. 

Campus 1 – Vila Palmeiras 

CNPJ: 57.487.928/0003-21 

Rua José Partinelli, 140 – Vila Palmeiras – Campinas/SP – CEP 13.053-264 
 
Telefone: 19 3768-8076 / 3225-9982 
 
E-mail: adm@eufraten.org.br 
 

Serviços oferecidos gratuitamente à comunidade:  

● 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.  

 

https://www.eufraten.org.br/
https://www.facebook.com/Fundacaoeufraten/
https://www.instagram.com/fundacaoeufraten/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/10946674/admin/
https://www.youtube.com/watch?v=uLSpdeHD1X0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=t1cmFt1VsGg
https://www.youtube.com/watch?v=H8rBRGD5f3Y
https://www.youtube.com/watch?v=jWfRQKFboUU&t=178s
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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. 

 

Sede - Cidade do Autoconhecimento – Jd. Do Lago 2  

CNPJ:  57.487.928/0001-60 

Serviço oferecido gratuitamente à comunidade: 

● Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência 

Inclusivo e Intergeracional 

Endereço: Av. Engº Marcio Duarte Ribeiro, 500 - Jardim do Lago II - 13051-054 - 

Campinas/SP 

Telefone:  19 3256-1966 

E-mail: adm@eufraten.org.br 

 

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. 

mailto:adm@eufraten.org.br
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Governança 

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. 

 
Diferencial 

Utilizamos a Pedagogia Heulosófica, para educar o comportamento humano com 

autoconhecimento, através das práticas do Yoga e da Meditação, da Maiêutica – arte de 

questionar e do Peripatético – arte de aprender com os exemplos da natureza para 

promover o desenvolvimento da ética, da cidadania, do equilíbrio emocional e da 

longevidade produtiva. 

Propósito 

Trabalhar e desenvolver o comportamento humano, através de uma pedagogia 

própria, a Pedagogia Heulosófica, que é embasada na Heulosofia - Ciência do 

Autoconhecimento. 
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Objetivos 

Oferecer a todos ferramentas práticas para organizarem seus pensamentos, educarem 

suas emoções, conviverem melhor consigo mesmo e com o outro e descobrir com 

ética seu potencial produtivo. 

Possibilitar que utilizem sua potencialidade para a construção de uma sociedade mais 

humanizada. 

A Eufraten não tem caráter político-partidário de nenhuma espécie, devendo ater-se às 

suas finalidades estatutárias única e exclusivamente. 

 
Certificações 
 
Certificado de Mérito Educacional Prof. Darcy Ribeiro. 

Prêmio RAC SANASA pela construção, com as próprias mãos, dos ambientes de 

aprendizagem. 

Certificação de Mérito Cultural Carlos Gomes da Sociedade Brasileira de Cultura e 

Ensino. 

Certificação da ação ‘Educando para a vida com autoconhecimento’ na 13ª edição do 

Prêmio Itaú-Unicef, em 2018. 

Em 2018 foi homenageada no Fórum Campinas pela Paz, com a presença do Pacifista 

Indiano Arun Gandhi, por difundir a paz nas comunidades onde atua. 

Em 2019 recebeu o Certificado de Transparência e Boas Práticas Sociais da Phomenta, 

instituição que representa o Brasil no Comitê Internacional de Agências que monitoram 

ONGs no mundo (ICFO – International Committee on Fundraising Organizations). 

 

Em 2020, foi avaliada pela Phomenta como uma organização com alta maturidade 

organizacional. 
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Nosso Impacto 

 

98% das crianças e adolescentes reconhecem que participar das nossas atividades 

trouxe melhorias em seu comportamento; 

90% das famílias relatam que o comportamento dos filhos melhorou após frequentar 

as atividades, trazendo benefícios para toda a família; 

95% Das famílias consideram o trabalho muito bom; 

9,6 é a nota que nossos educandos (usuários) atribuem ao nosso trabalho;  

88% dos educandos relatam que se sentem mais calmos e tranquilos após a prática do 

Yoga e da Meditação realizada diariamente em nossas unidades. 

• Há mais de 41 Anos Transformando Vidas; 

• Atendemos hoje a 3.ª geração de educandos; 

• Mais de 100 voluntários e colaboradores atuantes em nossas atividades;  

• Até hoje mais de 52.300 pessoas já se beneficiaram deste trabalho. 

Realidade em que atuamos 

• 21 bairros atendidos na região Sul 

• Região de alta vulnerabilidade social 

• Tráfico de drogas 

• Alto índice de violência 

• Dependência química 

• Evasão escolar 

• Falta de saneamento básico 

Sustentabilidade 

• Parcerias com empresas do setor privado que apoiam nossos projetos 

anualmente através de cotas de patrocínio; 

• Projetos em co-parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas/SP;  
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• Doação em recorrência através do nosso site.  Eufraterno acesse: 

www.doe.Eufraten.org.br; 

• Destinação de impostos de pessoa física e jurídica; 

• Doação de material de construção; 

• Prestação de serviço pró-Bono em diversas áreas; 

• Doações de material pedagógico, alimentos e produtos de higiene e limpeza; 

• Realização de eventos beneficentes. 

• Parceria Instituto Oikon - Espaço Autoconexão – nosso negócio social 

O Instituto Oikon é a ONG irmã da Fundação Eufraten que através das suas atividades 

contribui para a sustentabilidade do nosso trabalho.  

O Instituto oferece através do Espaço Autoconexão práticas de Yoga, meditação, 

palestras, cursos e workshops online e presenciais, com foco no autoconhecimento, 

organização dos pensamentos e qualidade de vida, para empresas e pessoas físicas que 

buscam o equilíbrio emocional, o bem-estar e a produtividade. 

O Espaço também oferece à comunidade um Bazar do Bem, que vende roupas doadas, 

selecionadas no mais alto padrão de qualidade, promovendo à economia solidária.  

Cada aluno do Espaço Autoconexão e cliente do Bazar do Bem possibilita que centenas 

de crianças, adolescentes, jovens e famílias atendidas em nossas unidades possam 

vivenciar a prática diária do autoconhecimento do Yoga e da meditação. 

 

Público atendido 

Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses, jovens de 15 a 21 anos, adultos e 

famílias de baixa renda. 
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A maior parte da população local vem de outras regiões do país.  

As famílias são numerosas, geralmente chefiadas por mulheres, com pouca ou nenhuma 

escolaridade o que resulta em baixa qualificação profissional. 

Muitos estão incluídos em Programas de Transferência de Renda do governo, cujo valor 

não é suficiente para a cobertura das suas necessidades básicas; 

A falta de espaços de convivência saudável nas comunidades atendidas faz com que as 

crianças, adolescentes e jovens fiquem expostos a violência e a marginalidade. 

Objetivos Pedagógicos do ano 2020  

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  

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. 
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Metodologia utilizada em nossos Programas, Projetos e Serviços 

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 2020, 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, na 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: Observar, Refletir, Tomar Atitude, Agir e 

Saber Esperar. 

Os 3 Princípios Propulsores da Humanização: Iniciativa Própria, Senso Crítico e 

Criatividade. 

O Yoga Heulosófico: Alongamentos (Ásanas), Exercícios de respiração (Pranayamas) e 

Sons terapêuticos (Mantras) e o saneamento da mente. 
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O Saneamento Mental: método para aprender a conhecer e educar os pensamentos, as 

emoções e equilibrar a nossa mente aprendendo a meditar, organizando e silenciando-

os 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 da seguinte maneira: No início das aulas os 

educandos (usuários) são recebidos pelos educadores no portão, após a entrada de 

todos, acontece a prática do Yoga Heulosófico e do Saneamento Mental (meditação) 

com o objetivo de unificar e integrar o grupo para as atividades que acontecerão no dia, 

após esse exercício começam as oficinas.  

Em seguida, são conduzidos às oficinas, sendo que 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 na aula, vivenciando os princípios da autogestão integral, 

aprender a cuidar das pequenas coisas, agindo com começo, meio e fim.  

Para finalizar o período de atividades os educadores realizam uma reflexão entre si, 

onde ocorre a troca de experiências, o relato do desenvolvimento das aulas e dos 

educandos (usuários), seus progressos e dificuldades.  

Essa metodologia é utilizada na Fundação Eufraten desde a sua criação, os resultados 

alcançados ao longo dos anos de trabalho são crianças e adolescentes mais reflexivos,  

capazes de expressar suas opiniões e ideias. O respeito e a cooperação passam a fazer 

parte da rotina diária, os conflitos diminuem, abrindo espaço para a Iniciativa Própria, o  
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Senso Crítico e a Criatividade todos passam a cuidar melhor de si mesmos e dos 

ambientes de convivência e aprendizagem, sentindo-se parte dele. 

Para que os profissionais atuantes do projeto se apropriem da Pedagogia Heulosófica 

são realizadas formações pedagógicas mensais, através de palestras reflexivas, vivências  

e grupos de trabalhos orientados por psicólogos, pedagogos que acompanham as 

atividades da Fundação Eufraten. Essa metodologia também é utilizada nos eventos e 

encontros com famílias e comunidade. 

No capítulo deste relatório em que tratamos os Projetos Socioeducativos desenvolvidos 

e seus Resultados, é possível notar, através de depoimentos, os efeitos benéficos da 

aplicação da Pedagogia Heulosófica nos educandos (usuários) e suas famílias. 

Programas, Projetos e Serviços  

 

Fazemos parte da rede socioassistencial do município de Campinas. Atuamos na 

Proteção Social Básica, oferecendo em nossas unidades, às comunidades onde atuamos, 

nossos programas e projetos socioeducativos através dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, regulamentados pela Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais que possuem caráter preventivo e proativo, garantem a defesa e 

afirmação dos direitos e o desenvolvimento de capacidades e potencialidades das 

crianças, adolescentes, jovens e famílias no enfrentamento da vulnerabilidade social, na 

construção da autonomia e a melhoria da qualidade de vida.  

 

Programas 
 

Educando para a Vida com Autoconhecimento  

Desenvolve a ciência do autoconhecimento com criatividade e descontração. 

 

Objetivos – Proporciona às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, vivências 

socioeducativas, no campo da arte, esporte, cidadania e profissionalização, possibilita o  
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autoconhecimento, levando todos a identificar e trabalhar suas dificuldades 

comportamentais, descobrindo seu potencial criativo para superá-las e tornarem-se 

agentes transformadores de sua realidade social. 

 
Projetos 
 
Transformando a Comunidade através da Arte  

Promove a expressão do belo, dando vazão ao potencial humano, transformando vidas. 

 

Objetivos – Promove a expressão do belo, dando vazão ao potencial humano. 

Reconhece e explora as possibilidades criativas do corpo, estimulando a consciência 

corporal, o ritmo e a desenvoltura, aumentando a autoestima. Fortalece os vínculos 

familiares e comunitários. 

 

Vitória pelo Esporte - Dinamiza os movimentos, desenvolve e amplia habilidades, 

constrói o trabalho em equipe. 

 

Objetivos – Oferece a prática do esporte com autoconhecimento; Leva a criança e o 

adolescente a perceber suas atitudes, tornando-se capaz de transformá-las, construindo 

uma convivência harmoniosa consigo mesmo e com o outro, exercendo a cidadania  

através da convivência com a diversidade social, cultural e étnica; contribui para a 

formação do cidadão crítico e participativo. 

 

Educação Socioambiental e Sustentabilidade - Constrói o respeito e a valorização da 

natureza como fonte de vitalidade e aprendizado para a vida. 

 

Objetivos – Desenvolve a consciência socioambiental e a sustentabilidade em crianças, 

adolescentes, jovens e suas famílias, tornando-os agentes multiplicadores desses 

saberes nas comunidades onde vivem. 
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Educação em @ção - Possibilita a formação pessoal e profissional, amplia possibilidades 

de acesso ao mundo do trabalho, estimulando o empreendedorismo e o exercício ético 

da cidadania. 

 

Objetivos – Possibilita a formação pessoal e profissional. Utiliza a informática como 

ferramenta para a transformação e exercício da cidadania. Fortalece o protagonismo 

juvenil, incentivando o hábito de estudar, a boa postura, o falar corretamente, 

desenvolvendo a iniciativa própria, o senso crítico e a criatividade. 

 

Qualidade de Vida na Família - Integra, capacita e unifica as famílias na ação de educar-

se e educar seus filhos para a vida. 

 

Objetivos – Estimula a construção da qualidade de vida na família e contribui para o seu 

desenvolvimento pessoal, familiar, social e comunitário. 

 

Construindo com as próprias mãos - Possibilita aos voluntários a oportunidade de se 

autoconhecer, construindo com as próprias mãos ambientes de aprendizagem 

inspirados na cultura grega, utilizados por todos os atendidos, relembrando a educação 

como era feita na Grécia antiga. 

 

Objetivos: Possibilita aos voluntários a oportunidade de se autoconhecer, construindo 

com as próprias mãos ambientes de aprendizagem inspirados na cultura grega. 
 

Serviços desenvolvidos - CAMPUS 1 – Vila Palmeiras 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 06 a 14 anos e 11 meses 

Coordenação Técnica: Carmen Lúcia Ferreira Martines (até agosto) 

Mariana Ferreira Martines (a partir de setembro) 

Coordenação Pedagógica: Rosangela Maria Turra 

Assistente social: Cristiane Regina R. de Oliveira 
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Público-alvo: Crianças de 06 a 10 anos e adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses em 

vulnerabilidade social 

 

Abrangência territorial: Vl. Palmeiras, Jd. São Domingos, Jd. Marisa, Jd. Fernanda, 

Campo Belo I e II, Campituba, Cidade Singer e Jd. Itaguaçu. 

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, 

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; 
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•  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 Nº em 2020 

Atendimento 

presencial individual 

Famílias De janeiro a março foram realizados 

62 atendimentos presenciais 

(recadastro para as atividades de 

2020). 

De abril a dezembro foram realizados 

692 atendimentos on-line e 

presenciais, informando sobre 

direitos e deveres, distribuição de 

cestas básicas, produtos de limpeza e 

hortifrúti. 

Atendimento 

telefônico 

Busca 

por educandos 

(usuários) faltantes 

83 através do telefone e WhatsApp 

Rede 

socioassistencial 

86 

Visitas Domiciliares As visitas foram suspensas devido a 

pandemia. 
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Cadastro / 

Notificações 

SIGM 62 

Cadastro interno 62 

Relatórios, 

encaminhamentos 

socioassistenciais e 

reuniões 

Relatório 

Socioassistencial 

02 

Reunião com a Rede 08 

Internos 62 

PMC/Monitorament

o-CIPS 

12 

 

Grade atividades (janeiro a março) 
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Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - Centro de convivência Inclusivo e 

Intergeracional 

Coordenação Técnica: Carmen Lúcia Ferreira Martines (até agosto) 

Mariana Ferreira Martines (a partir de setembro) 

Coordenação Pedagógica: Rosângela Maria Turra 

Assistente social: Cristiane Regina Rodrigues de Oliveira 

 

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 

 

Abrangência territorial: Vl. Palmeiras, Jd. São Domingos, Jd. Marisa, Jd. Fernanda, 

Campo Belo I e II, Campituba, Cidade Singer e Jd. Itaguaçu. 

 

Período de realização: Tarde: de Segunda a sexta feira das 13h às 17h e Sábados 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, 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; 
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•  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; 
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•  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 Nº em 2020 

Atendimento 

presencial individual 

Famílias De janeiro a março foram realizados 

212 atendimentos presenciais 

(recadastro para as atividades de 

2020). 

De abril a dezembro foram realizados 

1266 atendimentos on-line e 

presenciais, informando sobre 

direitos e deveres, distribuição de 

cestas básicas, produtos de limpeza e 

hortifrúti. 



 

 23 

Atendimento 

telefônico 

Busca 

por educandos 

(usuários) faltantes 

268 através do telefone e WhatsApp 

Rede 

socioassistencial 

86 

Visitas Domiciliares As visitas foram suspensas devido a 

pandemia. 

Cadastro / 

Notificações 

SIGM 212 

Cadastro interno 212 

Relatórios, 

encaminhamentos 

socioassistenciais e 

reuniões 

Relatório 

Socioassistencial 

02 

Outros 17 Encaminhamentos 

Reunião com a 

Rede 

08 

Internos 212 

PMC/Monitoramen

to-CIPS 

12 

 

Grade atividades (janeiro a março) 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA - MANHÃ 

 

As aulas de Yoga para adultos têm duração de 1h, portanto a saída desses grupos acontece assim que a 

aula termina. 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA - TARDE 

 

 

Serviços desenvolvidos – Sede - CIDADE DO AUTOCONHECIMENTO  

Serviço de convivência e fortalecimento - Centro de convivência Inclusivo e 

Intergeracional 

 

Coordenação Técnica: Carmen Lúcia Ferreira Martines (até agosto) 

Mariana Ferreira Martines (a partir de setembro) 

Coordenação Pedagógica: Nair S. Pi Chillida Attencia  

Assistente social: Maria Valéria Quirino 

 

Público-alvo: Crianças a partir de 6 anos, adolescentes, jovens, adultos e idosos.  
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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. 

 

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; 
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• 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; 

•  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; 
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•  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 Nº em 2020 

Atendimento 

presencial individual 

Famílias De janeiro a março foram realizados 

310 atendimentos presenciais 

(recadastro para as atividades de 

2020). 

De abril a dezembro foram 

realizados 2461 atendimentos on-

line e presenciais, informando 

sobre direitos e deveres, 

distribuição de cestas básicas, 

produtos de limpeza e hortifrúti. 

Atendimento 

telefônico 

Busca por educandos 

(usuários) faltantes 

697 através do telefone e WhatsApp 

Rede socioassistencial 112 

Visitas Domiciliares As visitas foram suspensas devido a 

pandemia. 

Cadastro / 

Notificações 

SIGM 319 

Cadastro interno 319 

Relatórios, 

encaminhamentos 

socioassistenciais e 

reuniões 

Relatório 

Socioassistencial 

02 

Reunião com a Rede 10 

Internos 320 

PMC/Monitoramento-

CIPS 

12 
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Grade atividades – Manhã (janeiro a março) 
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Grade de atividades – tarde (janeiro a março) 

 

 

Número de participantes em 2020 

 

Serviço e 

unidade de 

atendimento 

Faixa etária Tipo de 

atendimento 

Meta de 

atendimento 

Número total 

de atendidos 

no ano 

SCFV 06 a 14 

anos - Vl. 

Palmeiras 

06 a 14 anos Diário com 

café da 

manhã e 

almoço 

60 63 
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SCFV Centro de 

convivência 

Inclusivo e 

Intergeracional 

- Vl. Palmeiras 

A partir de 6 anos, 

adolescentes, 

jovens, adultos e 

idosos. 

2 a 3x na 

semana com 

lanche 

210 217 

SCFV Centro de 

convivência 

Inclusivo e 

Intergeracional 

- Jd. do Lago 2 

A partir de 6 anos, 

adolescentes, 

jovens, adultos e 

idosos. 

2 a 3x na 

semana com 

lanche 

270 298 

Total geral de participantes em 2020 578 

*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). 

* Com a Pandemia o formato de atendimento mudou conforme será descrito mais a 

frente. 

 

Número de famílias atendidas 

 

Serviço e unidade de atendimento Nº de famílias atendidas 

SCFV 06 a 14 anos - Vl. Palmeiras 55 

SCFV Centro de convivência Inclusivo e Intergeracional 

- Vl. Palmeiras 

109 

SCFV Centro de convivência Inclusivo e Intergeracional 

- Jd. do Lago 2 

219 

 

 

Total geral de famílias em 2020                                                                    383 
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Atuação da Eufraten durante a pandemia de Covid-19 

 

Com o início da quarentena, em março de 2020, tivemos nossas atividades 

socioeducativas interrompidas. A partir de então toda a equipe se mobilizou para 

superar as dificuldades, e dar continuidade ao atendimento e demais frentes de ação 

com a mesma qualidade. A administração no apoio a toda infraestrutura, a área social 

no atendimento as famílias, a educação na preparação das atividades socioeducativas e 

a força do trabalho voluntário na revitalização dos espaços externos. 

 

Na busca por uma forma de acessar o público atendido e 

continuar oferecendo nossas atividades socioeducativas, 

nossos educadores se desafiaram e se superaram construindo 

atividades divertidas, educativas e de fácil acesso. Em abril 

lançamos uma Playlist no Youtube com essas atividades para 

nossos educandos realizarem em casa, durante a quarentena. 

A Playlist conta com 67 vídeo-aulas e 1.421 visualizações, 

subimos o último vídeo no dia 24 de junho, período em que 

recalculamos a nossa rota e decidimos seguir um caminho 

diferente na busca de acessar mais educandos e manter os 

nossos vínculos. 

 

Link da Playlist: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOnosS1fp95O5NqERiOJCw9o_qdQ6ZoY0 

 

Apesar dos vídeos serem compartilhados nos grupos de WhatsApp sentíamos que havia 

poucas respostas, nos sentíamos distantes das crianças, adolescentes, jovens e famílias. 

Decidimos então realizar uma força tarefa com toda a equipe de educadores, para ligar 

e conversar com as famílias, crianças e adolescentes, a partir dessas ligações verificamos  
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que era possível a realização de aulas on-line, o que permitiria mais interação com o 

educador e com os colegas. Nossa primeira aula on-line foi de desenho e aconteceu no 

dia 29/maio. Tivemos 15 participantes! 

A partir do mês de junho criamos uma grade de atividades on-line, utilizando o Google 

Meet, essa grade de aulas vem sendo utilizada durante todo o período da Pandemia. 

 

GRADE DE AULAS ON-LINE CAMPUS 1 

 

As aulas on-line da escola da região aconteceram no período da manhã, por isso as aulas dessa unidade 

se concentraram no período da tarde. 

 

GRADE DE AULAS ON-LINE CIDADE DO AUTOCONHECIMENTO 

 

 

A aula de coral foi encerrada no dia 05/agosto. 
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Confira abaixo algumas fotos das aulas on-line: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depoimento de um educando sobre as aulas on-line: 

Por mais que todos nós não possamos estar juntos na fundação, a fundação achou um 

jeito de vir até nós, nas aulas online a gente não consegue desenvolver algumas das 

coisas que fazíamos antes, só que ela continua trazendo a nós muitas e muitas coisas 

novas, exemplo: reflexão, brincadeiras, conhecimento e muito mais. Então acaba que 

por mais que nós não estamos juntinhos nós nos adaptamos e arranjamos um jeito de 

progredir aquilo que paramos  

Júlio 14 anos  

 



 

 34 

 

Para o grupo de artesanato foram 

gravadas e enviadas pelo 

WhatsApp vídeo aulas e 

disponibilizados kits de materiais 

para realização das atividades em 

casa.  

 

 

 

 

 

 

Impacto do trabalho realizado em 2020 

 

Durante o ano de 2020 conseguimos manter contato com 90% dos nossos atendidos, 

através do Whats App e ligações telefônicas. 

 

70% dos nossos atendidos receberam a doação de cestas de alimentos, kit de higiene 

e hortifrutis, a maior parte recebeu esse apoio mais do que uma vez ao longo da 

Pandemia, alguns não receberam o apoio pois declararam não precisar e pediram que 

os itens fossem repassados para outras famílias. 

 

Com as aulas on-line e vídeo aulas no Youtube conseguimos acessar 55% dos nossos 

atendidos. Em contrapartida 45% dos atendidos teve dificuldade em acessar as aulas 

por diversos motivos, como: Indisponibilidade de internet e/ou dispositivo como celular 

e computador para uso no horário das aulas, sobrecarga com as atividades escolares, e 

até mesmo por falta de vontade. Com esses usuários foi mantido apenas o contato 

telefônico e WhatsApp. 



 

 35 

 

72% das famílias que participaram das aulas on-line avaliaram que essas atividades 

foram de grande auxílio para que passassem pelo período da Pandemia. Entre os 

pontos mencionados estão: O convívio com os amigos mesmo que on-line, o trabalho 

do autoconhecimento, do yoga e da meditação como forma de ajudar a aliviar o 

estresse desse período, a alegria que as atividades traziam contagiando a família como 

um todo, o estímulo a atividade física reduzindo o tempo em frente as telas, apoio 

para lidar com as emoções vividas por todos, entre outros. 

 

98% das famílias declararam que se sentiram amparadas pela equipe da Fundação 

Eufraten durante a Pandemia. 

18% das famílias tiveram a Covid-19 e 8% perderam algum familiar para a doença. 

 

É importante ressaltarmos que a Fundação Eufraten não esteve fechada em nenhum 

momento, nos organizamos para garantir a segurança de todos e nossas unidades se 

mantiveram abertas. 

Nosso trabalho de assistencial social, orientação, acolhimento e doações foi essencial 

não só para o público que já nos conhecia e fazia parte de nossas atividades, como 

também para a comunidade como um todo, diariamente fomos procurados por 

pessoas desamparadas e que buscavam algum tipo de ajuda, essas pessoas foram 

recebidas por nossa equipe e amparadas com todos os recursos que estavam ao nosso 

alcance. 

 

Com base nos questionários respondidos individualmente pelos educandos (usuários) 

e seus responsáveis no fechamento do ano de 2020, podemos afirmar que: 
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A seguir vamos detalhar as ações sociais de doação, mostrando os números do 

trabalho realizado. 

 

Quantidade de Cestas Básicas distribuídas 

 

 

 

 

 

Dos educandos que participaram das aulas on-line reconheceram que as 
atividades contribuiram positivamente.

do total de familias que atendemos, sentiram-se respaldados pela 
Eufraten durante a Pandemia.
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Essas doações só foram possíveis com o apoio de parceiros que se mobilizaram para 

arrecadar alimentos e cestas básicas, hortifrutis e produtos de higiene e limpeza. 

 

Quantidade de Kits de Hortifrútis distribuídos 

 

Além das cestas básicas, as doações do parceiro Mesa Brasil do SESC Campinas, nos 

permitiu distribuir semanalmente kits de hortifrútis e outros alimentos. 
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Alguns depoimentos de famílias apoiadas 
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Fotos da entrega das doações 

 

Essas fotos ilustram apenas uma parcela da quantidade de doações que realizamos, 

todas as doações foram fotografadas e arquivadas para comprovação do nosso trabalho. 
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Outras ações realizadas 

Projeto Crescer Aprendendo – Parceria United Way Brasil 

 

Para este projeto foram contempladas 50 famílias que tinham em sua composição 

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; 

● A importância da amamentação. 

Essas famílias também foram contempladas com auxílio alimentação durante os três 

meses de execução do projeto. 
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Projeto Raízes – Estagiarias 5º ano do curso de Psicologia – UNISAL 

 

Para dar continuidade no estágio iniciado em 2019 e diante do cenário da Pandemia 

um grupo de estudantes do curso de psicologia da UNISAL Campinas realizou uma 

pesquisa de campo e bibliográfica elaborando cartilhas informativas que foram 

compartilhadas com as famílias através dos grupos do WhatsApp, os temas das 

cartilhas foram: 

• História do bairro 

• Direitos 

• Educação 

• Serviços de saúde pública 

• Serviços da assistência social 

Foram elaboradas cartilhas especificas para a realidade de cada uma das unidades da 

Eufraten, com indicação de serviços localizados nas comunidades onde elas estão 

inseridas. 
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Recursos humanos envolvidos nas atividades 

 

Nº Nome Escolaridade Função Regime 

01 Aline A. Ramos Queiroz Ensino Superior Educadora Física CLT 

02 Andrea C. Roque Trentin Ensino superior Assistente 

administrativo 

CLT 

03 Carmen L. A. Ferreira Martines Ensino superior Coordenadora 

técnica 

CLT 

04 Cristiane R. Rodrigues de Oliveira Ensino superior Assistente Social CLT 

05 Daiane Dias Pinto Ensino médio Serviços Gerais CLT 

06 Daniel M. dos Santos Ensino médio Jardineiro CLT 

07 Elisa Tami Ito Técnico Assistente 

Adm./Financeiro 

CLT 

08 Maria José de Paula Ensino médio Cozinheira CLT 

09 Maria Valéria Quirino Ensino superior Assistente Social CLT 

10 Moises Moreira Cruz Souza Ensino médio Ajudante geral CLT 

11 Miryan Cassiano de Oliveira Ensino superior Educadora Social CLT 

12 Nair de S. Pi Chillida Attencia Ensino superior Coordenadora 

pedagógica 

CLT 

13 Patrícia Mara A. Pereira Ensino médio Cozinheira CLT 

14 Raquel Caproni Ramos Ensino superior Analista financeira CLT 

15 Rellison Kleriston M. dos Santos Ensino superior-

cursando 

Auxiliar de 

escritório 

CLT 

16 Rosangela Maria Turra Ensino superior Coordenadora 

pedagógica 

CLT 

17 Sandra Batista Caldas Ensino médio Serviços Gerais CLT 

18 Agda Christie de Souza Ensino superior Oficineira de teatro MEI 
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19 Alauriê M. Porfirio da Silva Ensino superior Oficina de dança e 

balé 

MEI 

20 André Luís P. Silva Superior incompleto Manutenção 

software 

MEI 

21 Artur J. Squarisi de Carvalho Ensino superior Oficineiro de judô MEI 

22 Carlos Alberto da Silva Ensino médio Oficineiro de 

informática 

MEI 

23 Daniel Machado de Camargo Ensino superior Oficineiro de violão MEI 

24 Fernanda Bozola S. Serra Ensino superior Apoio 

Administrativo 

MEI 

25 Jean Carlos Tenório Pelaes Superior incompleto Oficineiro de 

informática e 

desenho 

MEI 

26 João Nilton de Camargo Superior completo Oficineiro de 

música 

MEI 

27 Juliana Maria C. de Oliveira Ensino superior Oficina de flauta e 

coral 

MEI 

28 Lukas Gouvea Vieira Ensino superior Oficina esportes MEI 

29 Izabel Cristina Quirino Ensino médio Oficina de 

artesanato 

MEI 

30 Matheus Alves Soldera Ensino superior Oficina de futebol MEI 

31 Mariana Ferreira Martines Ensino superior Coordenadora 

Pedagógica 

MEI 

32 Wendel Gabriel Lunardo Macedo Ensino médio Oficina de Judô MEI 

 

Além da equipe de colaboradores profissionais, contamos com uma equipe de mais de 
100 colaboradores voluntários comprometidos e atuantes nas seguintes áreas:  Gestão 
Estratégica e Operacional, Planejamento, Gestão Humana, Gestão de Eventos, Bazar, 
Obras e Infraestrutura, Mutirão de construção dos ambientes de aprendizagem, 
Educação, Meio Ambiente, Horticultura e Jardinagem. 
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Recursos financeiros utilizados 

Fonte Valor (R$) 

Termo de Colaboração- SMASDH 1.033.981,20 

FMDCA-Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente 

33.314,51 

FIEC-Fundo de Investimento de Campinas 24.780,00 

Verba Parlamentar 50.000,00 

Programa de alimentação escolar 3.928,43 

Recursos Próprios  404.874,21 

Doações Cestas Básicas para a Comunidade 164.015,11 

Isenção Patronal 153.718,49 

Total 1.868.611,70 

 

Parceiros Apoiadores 2020 

 

Parceiros Ações apoiadas Período 

Prefeitura Municipal de 
Campinas 

Parceria firmada através de Termo de 
Colaboração Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa 
com Deficiência 

12 meses 

Unisoma 
Projeto Educação em @ção (oficinas de 
informática e Preparação para o Mundo do 
Trabalho) 

12 meses 

Instituto Robert Bosch Projeto Transformando o Futuro  12 meses 

Instituto Oikon – Espaço 
Autoconexão 

Prática de Yoga e meditação para as famílias e 
educandos (usuários) e repasse de recursos 
financeiros 

12 meses 

FIEC Apoio parcial ao projeto Vitória pelo Esporte  12 meses 
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Parceiros - Destinação IR 
 

Parceiro Ação Período 

Instituto 3M 
Destinação IR – Projeto Transformando o 
Futuro 

Dezembro 

Instituto John Deere 
Destinação IR – Projeto Transformando o 
Futuro 

Dezembro 

Chem Trend 
Destinação IR – Projeto Transformando o 
Futuro 

Dezembro 

D’Paschoal 
Destinação IR – Projeto Transformando o 
Futuro 

Dezembro 

Suirpack 
Destinação IR – Projeto Transformando o 
Futuro 

Dezembro 

SmartFit Academias Destinação IR – Projeto Vitória pelo Esporte Dezembro 

Stoller do Brasil Destinação IR – Vitória pelo Esporte Dezembro 

 

 

Parcerias Cursos    
 

Parceiro Ação Período 

IOS/DELL 
Formação profissional on-line para nossos 
jovens e apoio financeiro 

Semestral 

United Way 

Apoio psicossocial a 49 famílias através do 
Programa Crescer Aprendendo oferecendo 
ferramentas para educação dos filhos, cartões 
vale-alimentação e apoio financeiro 

2 meses 

FEAC  
Formação Gerir Estratégico e Rodada Social 
AMCHAM – Câmara do Comércio Americano 

4 meses 

Phomenta Certificação de Transparência e 
Responsabilidade Social / Apoio na busca de 
parcerias / Maratona de Aceleração Social com 
Pró Bono empresa Jhonson & Jhonson 

12 meses 
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Empresas doadoras de alimentos, produtos de higiene e materiais 

Parceiro Doação Período 

Sany Clean Produtos de limpeza e higiene Janeiro 

Loja da Moeda Roupas para o Bazar do Bem Janeiro 

Nortel Material elétrico; 

Cestas de Natal; 

Material escolar; 

Tenda para realização do bazar. 

Janeiro e maio 

Janeiro 

Outubro 

Dezembro 

SESC Campinas Material esportivo; 

cestas básicas, alimentos variados e hortifrutis 

Janeiro 

Ano todo 

SESI Amoreiras 

– Jovens Curso 

Robótica 

Material escolar - Cadernos Janeiro 

City Banda Alimentos para cesta básica Fevereiro 

Metax Doação de carnes e empréstimo andaimes para 

construção  

Março 

EnfLar Leite Março 

Minha 

Campinas 

Cestas Básicas Abril 

Condomínio 

Flamboyant 

Indaiatuba  

Alimentos diversos para montagem de cestas 

básicas 

Abril 

Condomínio 

Montreal 

Indaiatuba  

Alimentos diversos para montagem de cestas 

básicas 

Abril 

Varejão Indaiá  Frutas  Abril 

Cacau Show Ovos de Páscoa Abril 
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Clínica Audace  Cestas básicas e produtos de higiene Abril, junho e 

novembro 

Colgate Doação Kits de higiene bucal Abril 

Instituto John 

Deere 

Cestas básicas Abril e junho 

Fla Campinas Cestas básicas Janeiro e maio 

Banco de 

Alimentos  

Alimentos para montagem de cestas básicas e 

cestas básicas 

Maio e junho 

Instituto de 

Segurança 

Alimentar ISA 

Doação de cestas básicas e hortifrúti para entrega 

às famílias atendidas 

Maio e junho 

Zants Doação de camisetas  Maio 

Bate Forte 

Atacadão 

Alimentos diversos para montagem de cestas 

básicas 

Maio 

Bancada 

Solidária 

Alimentos para montagem de cestas básicas e 

cestas básicas 

Maio, junho 

Tito Gramas Doação de grama para revitalização jardins 

ambientes de aprendizagem  

Maio e agosto 

MACAMP 

Distribuidora 

Doação de Transporte para retirada de cestas 

básicas doadas pelo Mesa Brasil 

Maio e 

dezembro 

Daitan Group cadeiras sala de informática e computadores Junho e 

novembro 

Governo do 

Estado de SP 

Cestas Básicas Junho 

Supermercado 

Nova Era 

Alimentos para montagem de cestas básicas e 

cestas básicas 

Junho 

Mercado do 

Gemim 

Alimentos para montagem de cestas básicas e 

cestas básicas 

Junho 
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Supermercado 

e Varejão do 

Joel 

Alimentos para montagem de cestas básicas e 

cestas básicas 

Junho 

Minimercado 

São Domingos 

Alimentos para montagem de cestas básicas e 

cestas básicas 

Junho 

Reinaldo Rino Serras para obras ambientes de aprendizagem Julho 

Marmoraria 

Chapadão 

Retalhos de mármore ambientes de 

aprendizagem com arte 

Agosto 

ADUNICAMP Cestas básicas Setembro 

Escola 

Americana 

Doação de óleo Outubro 

William, Thais e 

Tammy Ito 

Álcool em gel Outubro 

Freudemberg e 

Chem Trend 

Cestas básicas e máscaras Outubro 

Instituto Anelo 2 mesas de escritório Outubro 

UNISOMA Jogos Pedagógicos para as Brinquedotecas Outubro 

Acerte na 

Profissão – 

Daniela Ferrari 

Doação vaga gratuita  

workshop Jornada da Descoberta 

Outubro 

Restaurante 

Bonelli 

Marmitex almoço voluntários Bazar do Bem Outubro 

Padaria 

Primavera 

Marmitex almoço voluntários Bazar do Bem Outubro 

Restaurante da 

Val 

Marmitex almoço voluntários Bazar do Bem Outubro 

Restaurante 

Villani 

Primavera 

Marmitex almoço voluntários Bazar do Bem Outubro 
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Estância do 

Oliveira 

Marmitex almoço voluntários Bazar do Bem Outubro 

Mr. Mix Doação de sorvetes para venda no grande Bazar 

do Bem 

Dezembro 

 

Voluntariado Pró Bono 

Parceiro Ação Período 

Sousa Ramos Assessoria Jurídica Pró-Bono 12 meses 

Instituto 3M 

Liliane Moura 

3M Impact – Desenvolvimento de Indicadores de 

Resultados – Equipe de Trainee: Ana Luisa 

Marcondes, Gabrielle Frizzo, Heloisa Pietrobom, 

Nathália Bueno 

Agosto a 

novembro 

Ricardo Pompei Apoio TI Campanha Yoga Pontual - Julho 

EPTV – Paulo e 

Carol Brasileiro 

Inclusão Fundação Eufraten Site Conexão 

Solidária para receber doações 

A partir de 

maio/20 

TV Câmara  Reportagem Fundação Eufraten, divulgação 

ações e campanhas 

Outubro 

Elisabete 

Morais Delfino  

Assessoria de Imprensa Outubro 

 

Além desses apoiadores contamos com o apoio de centenas de comércios solidários na 

doação da nota fiscal paulista sem CPF, doadores do CPF automático e Eufraternos. 

Contamos ainda com o apoio dos alunos do Espaço Autoconexão, praticantes do Yoga 

Heulosófico e dos cursos de meditação, que ao cuidarem do seu bem-estar físico e 

mental investiram durante todo o ano na Educação com Autoconhecimento de nossas 

crianças e colaboradores. E para completar essa grande equipe do bem, tivemos a ajuda 

das pessoas que colaboraram comprando nossos Kits Solidários, que prestigiaram nosso 

Bazar e Grande Bazar do Bem e que durante o decorrer do ano renovaram suas casas 

doando roupas e itens em bom estado de conservação para doação às famílias e venda 

em nosso Bazar.  
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Nosso Agradecimento 

 

2020 foi um ano de total reinvenção, superação e amadurecimento para todos nós. 

 

A Pandemia, nos desafiou a cuidar ainda melhor de nós mesmos e das comunidades 

onde atuamos, levando educação e solidariedade a todos. 

 

Nos conscientizamos ainda mais da importância do nosso trabalho no desenvolvimento 

do comportamento humano, através da arte de educar-se, educando com 

autoconhecimento, fortalecendo em nós a capacidade de fazer o nosso melhor, para o 

bem do todo, aconteça o que acontecer.  

 

Com foco, determinação e continuidade fizemos a diferença na vida de centenas de 

pessoas e avançamos juntos!  

 

A Fundação Eufraten reconhece e agradece a colaboração e o apoio de todos para que 

pudéssemos vencer os desafios desta jornada e cumprir com o nosso ideal. 

 

 Agradecemos a confiança e iniciativa para fazer de 2020 um ano de elevada maturidade 

organizacional. 

 

Contamos com vocês para que em 2021 possamos continuar educando e transformando 

a vida de centenas de crianças, adolescentes, jovens e famílias de baixa renda.  

 

Juntos, estamos reconstruindo valores éticos e transformando vidas. 

Muito obrigado! 

Dez/2020 


