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Apresentação da Fundação Eufraten
A Fundação Eufraten é uma ONG sem fins lucrativos, de caráter socioeducativo que atende
desde1987 a crianças, adolescentes e famílias em áreas de vulnerabilidade social.
Nasceu em Campinas/SP, como ampliação da Casa de Caridade Bezerra de Menezes, fundada
pelo Sr. Antônio Sousa Ramos em 1954. Seu ideal era desenvolver o potencial do ser humano
através da educação. Iniciou oferecendo com simplicidade curso de datilografia e costura para
jovens. Seu filho Paulo Zabeu deu continuidade ao trabalho e com ajuda de voluntários fundou
em março de 1987 a entidade, que tem como missão promover a educação da criança, do
adolescente e do grupo familiar através de atividades socioeducativas, utilizando o meio
ambiente, a cultura, a arte e o esporte para desenvolver a independência, a inclusão social e a
melhoria da qualidade de vida. Seu principal objetivo é ser a instituição modelo de educação,
que promova o autoconhecimento, desenvolva o senso crítico, a autonomia e uma consciência
ampla e mais produtiva, comprometida com o desenvolvimento humano.
O atendimento é realizado em 3 EPVs - ESCOLAS PREPARATÓRIAS PARA VIDA, através de
atividades socioeducativas para crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de
vulnerabilidade social.
EPV I

– Bairro Vila Palmeiras – Campinas SP

EPV II – Bairro Jardim do Lago II – Campinas SP
EPV III – Estrada de Ferro Santos Jundiaí – Francisco Morato SP
Os programas oferecidos nas EPVs visam desenvolver o autoconhecimento, estimular
habilidades, potencialidades, formar a consciência critica, desenvolver valores éticos e
postura cidadã; promover o fortalecimento das relações familiares e comunitárias, a troca de
saberes e a melhoria da qualidade de vida, contribuindo para a prevenção e proteção à
situação de risco pessoal e social.
A Fundação Eufraten utiliza um método pedagógico denominado Pedagogia Heulosófica.
Sua proposta é desenvolver o autoconhecimento, através da maiêutica (questionamento que
leva a reflexão) e do ensino peripatético (aprender com os movimentos da natureza e da própria
vida) para despertar o potencial interno nas crianças, adolescentes, jovens e adultos,
promovendo a ética, a cidadania, o equilíbrio emocional e a saúde integral.
A Fundação conta com um Conselho Curador, uma Diretoria Executiva e um Conselho Fiscal,
além de Áreas de Apoio e Gestão em: Comunicação e Marketing, Recursos Humanos, Obras e
infraestrutura, Eventos, Intercâmbio, Planejamento, Autoconhecimento,

Pesquisa e
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Desenvolvimento; e Assessoria em Captação de Recursos. Todos os membros são voluntários e
profissionais formados em diversas áreas.

Há também em sua estrutura, profissionais contratados nas áreas de serviço social, psicologia,
pedagogia, artes (Dança, Teatro e Música), esporte, informática e cidadania, administração,
finanças e operacional.

São mais de 1.500 atendimentos gratuitos por ano nos programas e projetos nas áreas de arte
educação, incentivo a leitura e a escrita, música, dança, teatro, esportes, yoga, informática,
inglês, preparação para o mercado de trabalho, meio ambiente e cidadania. Hoje atende a 3ª.
Geração das famílias que participam dos programas. Movimenta mais de 100 voluntários.

Registrada no CMDCA e CMAS (CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social). É Reconhecida como de
Utilidade Pública, Municipal, Estadual e Federal.

Para manter seus programas e projetos busca parcerias com órgãos públicos, empresas,
destinação do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas e campanha da Nota Fiscal
Paulista.
Outra fonte de recursos da entidade é um Bazar permanente mantido por doações e a realização
de eventos beneficentes como a Feira da Fraternidade, Festas Juninas, Jantares, Cursos e
seminários.

Finalidades Estatutárias
A Fundação Eufraten tem como missão promover, de forma gratuita, a educação da criança, do
adolescente e do grupo familiar em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal através
de atendimento de forma continuada, permanente e planejada de prestação de serviços,
execução de programas ou projetos voltados à cultura, arte, esporte e meio ambiente para
desenvolver o autoconhecimento, a independência, a inclusão social e a melhoria da qualidade
de vida.

Compõe a rede socioassistencial do Município de Campinas no nível de Proteção Básica. Os
programas e projetos oferecidos aos usuários integram o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos preconizado na nova Tipificação Nacional – SUAS – Serviço Único de
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Assistência Social. Cujo objetivo maior é planejar e criar situações desafiadoras que estimulem
e orientem os usuários deste serviço na construção e reconstrução de suas histórias e vivências
individuais e coletivas, na família e no território onde vivem. Possui caráter preventivo e
proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e deveres e no desenvolvimento de
capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o
enfrentamento da vulnerabilidade social.

Objetivos da Organização
1) Promover a educação da criança, do adolescente e do grupo familiar através de
atividades socioeducativas de caráter preventivo, protetivo e proativo, utilizando o meio
ambiente, a cultura, a arte, o esporte e a aprendizagem profissional para desenvolver o
potencial humano, fortalecer os vínculos familiares, estimular a ação para transformar
sua realidade, promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida;
2) Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
3) Oferecer em suas unidades espaços de convivência e construção de relações de
afetividade, solidariedade e respeito mútuo, ampliação do universo informacional,
incentivo ao estudo no sistema educacional, formação para a participação e cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia;
4) Possibilitar ao jovem o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de
cidadania, desenvolver conhecimentos e habilidades que contribuam para a sua
formação profissional favorecendo seu acesso ao mercado de trabalho;
5) Mobilizar os diversos segmentos da sociedade visando a garantia e defesa dos direitos
da criança e do adolescente, bem como conscientizar e promover o fortalecimento de
suas famílias para a construção de um projeto de vida com mais qualidade e o exercício
da cidadania;
6) Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços
socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social
de assistência social.
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Fonte de Recursos Financeiros


Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão
Social;



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;



Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, FIEC – Fundo do Investimento do Esporte
de Campinas;



Petrobras – Patrocínio de projeto



UNISOMA – Cota de patrocínio de projeto;



Realização de Eventos Beneficentes;



Contribuintes mensais - apoiadores da Entidade;



Contribuições Espontâneas: Destinação de IR, Doações, Notas Fiscais Paulistas;



Realização de projetos em parceria com o 1º, 2º e 3º Setor;



Trabalho Voluntário.

DIAGNÓSTICO DA REGIÃO ONDE ATUAMOS
O município de Campinas é dividido em cinco regiões administrativas: norte, sul, leste, sudoeste
e

noroeste.

As

Escolas

Preparatórias

para

Vida

I

e III estão localizadas na região Sul de Campinas. Essa região é a mais populosa da cidade com
286.100 mil habitantes.

Total de habitantes campineiros conforme a região administrativa:

Fonte: Fundação SEADE, 2012. Elaboração SMCAIS/VC - 2013.
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Na região sul também se concentra muitas invasões e ocupações com população em alta e muito
alta vulnerabilidade e piores índices socioeconômicos do município.

Fonte: Fundação SEADE, 2012. Elaboração SMCAIS/VC - 2013.

NOSSAS UNIDADES
O atendimento é realizado em 3EPVs - ESCOLAS PREPARATÓRIAS PARA VIDA.
ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA I

Rua José Partinelli, 140 – Vl. Palmeiras – Campinas/SP
Fone: 19 3225-9982
A Escola Preparatória para a Vida I está localizada no Bairro Vila
Palmeiras, próxima ao Aeroporto de Viracopos. Trata-se de uma
região que vem crescendo muito principalmente com o processo de
ampliação do Aeroporto, entretanto, é rodeada por muitas famílias em situação de alta
vulnerabilidade social.

As famílias residem nos Bairros Vila Palmeiras, Jd. São Domingos, Jd. Marisa, Jd. Fernanda,
Campo Belo I e II, Campituba e Cidade Singer. Muitas estão inseridas em Programas de
Transferência de Renda sendo esses a única renda para proverem suas casas. Há um grande
número de mulheres chefes de família, que necessitam de apoio para cuidarem de seus filhos.
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A região ainda conta com problemas como: falta de infraestrutura - ausência de asfalto e
saneamento básico, desemprego, baixa escolaridade dos chefes de família, trabalho informal e
ausência de espaços para acesso a cultura, ao esporte, a saúde e a educação ambiental.

De acordo com o mapa de vulnerabilidade social da cidade, dados colhidos pelo CRAS do Campo
Belo essa região possui em seu diagnóstico:


Um grande número de Drogadição, tráfico e exploração sexual infanto-juvenil, devido a
localizações próximas as rodovias;



Violência Doméstica contra criança, adolescentes e mulher;



Falta de infraestrutura como asfalto e saneamento básico;



Um dos maiores índices de baixa escolaridade;



Desemprego, baixa renda e desestrutura familiar;



Trabalho Informal, muitos vivem da reciclagem, troca e venda de sucatas e mercadorias
usadas;



Exploração do trabalho infantil;



Ausência de segurança alimentar, de acesso à educação, cultura, esporte, saúde e
consciência ambiental.

As famílias em sua maioria são migrantes que vem de interior de MG, Norte e Nordeste em
busca de qualidade de vida. Chegam à região sem moradia fixa e muitos acabam vivendo em
condições mínimas de higiene e segurança.

É grande o número de adolescentes em situação de evasão escolar, drogadição e tráfico. O que
torna de extrema importância a articulação da Fundação Eufraten com as outras políticas do
território e um acompanhamento a essas famílias.

Percebemos que essa região está segregada no município, com ausência de equipamentos
públicos qualificados para o atendimento a seus moradores. Além de ser uma região com déficit
na habitação, onde muitas famílias residem em barracos, beirando córregos, em meio ao lixo,
em ruas sem o mínimo de saneamento.

Devido à baixa escolaridade muitas famílias trabalham como “catadores” e a renda do reciclável
passa a ser a única renda da família, somando aos programas de transferência de renda. Esses
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catadores não recebem nenhum tipo de orientação da saúde e/ou geração de renda, o que
muitas vezes faz com que essas famílias acumulem lixo de forma desorganizada em suas casas
e em alguns pontos do bairro.

Sua estrutura física conta com: Cozinha com Dispensa, Refeitório, Sala de Artes Corporais, Sala
de Arte-Educação, Sala de Informática, Brinquedoteca, Biblioteca, Sala de acolhimento e
atendimento psicossocial, pátio, 3 WCs, sendo um para pessoas com necessidades especiais,
amplo pátio, quadra de vôlei, campo de futebol e área verde.

ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA III
Av. Eng.º Márcio Duarte Ribeiro, 500 – Jd. do Lago II –
Campinas/SP – Fone: 19 3268-3311
Abrange os bairros: Jd. do Lago II, Monte Cristo, Pq. Oziel, Gleba
B, São José, Jd. das Bandeiras.

Está localizada na região Sul de Campinas. Essa região é a mais populosa da cidade, a que
concentra mais invasões/ocupações com os piores índices socioeconômicos. O território de
atuação contempla 14 bairros. A Fundação Eufraten está estrategicamente localizada na divisa
entre duas regiões bem distintas. Uma delas contempla bairros mais antigos, com mais de 30
anos de existência. Já a outra região é relativamente nova, com aproximadamente 13 anos,
constituída basicamente de ocupações. A região que contempla os bairros mais antigos, conta
com infraestrutura como sistema de água e esgoto, ruas pavimentadas, coleta de lixo, energia
elétrica, transporte coletivo de fácil acesso, centro de saúde, escolas. Existem muitas empresas
nessa região, muitas delas relacionadas a área de transportes, dada sua proximidade com a
rodovia Santos Dumont, Anhanguera e Bandeirantes. A outra região compreende uma área de
invasões, ocupações, com pouca ou nenhuma infraestrutura. Encontra-se poucas ruas
pavimentadas, falta de rede de água e esgoto, de energia elétrica, de coleta de lixo. Muitas
moradias em áreas de risco, próximas a córregos e encostas, e também em áreas verdes,
aumentando o índice de degradação ambiental da região. Nesse território também existe um
grande número de animais nas ruas (cachorros, aves, porcos), que juntamente com o acumulo
de lixo e esgoto a céu aberto agravam os problemas ambientais. Essas duas regiões, apesar de
algumas discrepâncias nos aspectos estruturais e de constituição, possuem algumas
características bem similares, no que diz respeito a questões relevantes como o tráfico de
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drogas, alto índice de violência, grande número de dependentes químicos (álcool e drogas),
catadores de lixo, desemprego, situações de negligência, de miséria e elevada taxa de evasão
escolar. Todos esses aspectos levam a incidência de situações de risco e vulnerabilidade. A
precariedade e a falta de equipamentos públicos na região vêm somar a todas essas questões e
agravar a situação das famílias desse território. Sem espaços de lazer, esporte, cultura e
convivência, as crianças e adolescentes ficam pelas ruas à mercê de inúmeras situações
perigosas, ficando mais suscetíveis às diversas formas de violência e ao envolvimento com o
tráfico.

Todas essas questões colaboram para que a situação de muitas famílias se agrave,

resultando em um nível maior de vulnerabilidade das mesmas.
Sua estrutura física conta com:

Cozinha, varanda múltiplo uso (utilizada para lanche e

atividades de artes visuais), brinquedoteca, biblioteca, sala de atendimento psicosocial, 6
banheiros, campo de futebol, sala de informática com 20 computadores, sala de artes corporais,
sala de cursos, praças e jardins para atividades externas.
Abaixo apresentamos um quadro como perfil das famílias atendidas pela Fundação Eufraten na
EPV1 e 3 em 2014. Vale ressaltar que estas unidades possuem uma equipe técnica qualificada,
contratada para executar o trabalho socioeducativo.

Na EPV2 nosso trabalho é realizado somente aos sábados por uma equipe de voluntários, para
2015 estamos organizando uma frente de trabalho social para traçarmos o perfil das famílias
que frequentam as atividades.

Descrição

EPV I - Vila Palmeiras

EPV III - Jardim do Lago 2

67,3%: CLT

49%:CLT

Situação das famílias

24,7%: desempregados

17%: autônomos

no mercado de

8%: autônomos

14%: desempregados

trabalho

13% aposentados
7% pensionistas

Participação em

84,3%: Bolsa Família*

87% Bolsa Família*

Programas de

7%: BPC

2%: BPC

Transferência de

5,2%: Renda Cidadã

2%: Auxilio Doença

Renda

3,5%: Ação Jovem

2%: Renda Cidadã
3%: Ação Jovem
4% Pensão Alimentícia
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*O bolsa família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em
situação de pobreza e extrema pobreza, com renda familiar per capita de até $140,00.

Diante da realidade a cima apresentada fez-se necessário o trabalho da Fundação Eufraten
atuando na esfera da Proteção Básica nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, jovens de 15 a 24 anos e o Centro de Convivência
Inclusivo e Intergeracional, oferecendo às pessoas em seus diferentes ciclos de idade um espaço
de convivência, fortalecimento de vínculos, construção de novos aprendizados, descoberta de
potenciais protegendo-os dos riscos da rua.

Para jovens e adultos se fez necessário a oferta de oficinas e atividades de qualificação
profissional, preparação para o mercado de trabalho, informática, inglês e vivências que lhes
permitissem descobrir-se como protagonistas de suas próprias vidas.

Para os adultos e idosos também foi importante a oferta de atividades de bem-estar e qualidade
de vida, resgatando a autoestima, propiciando a convivência e a troca de saberes.

Todas essas atividades foram oferecidas nas duas EPVs da Fundação Eufraten com o
acompanhamento de profissionais qualificados, as famílias e usuários contaram ainda com o
atendimento social, orientação, escuta e encaminhamento para que pudessem ter seus direitos
garantidos.

Programas Socioeducativos Oferecidos
PROGRAMA EDUCANDO PARA A VIDA COM AUTOCONHECIMENTO
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 04 A 16 ANOS
OBJETIVO GERAL

Estimular na criança, no adolescente, no
jovem e no adulto o autoconhecimento, a
iniciativa própria, o senso crítico e a
criatividade, compreendendo que tudo na
vida se constrói com trabalho, disciplina e
continuidade.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Oferecer ferramentas para o educando vivenciar o autoconhecimento, observando e
refletindo sobre seu comportamento, tornando-se capaz de modificá-lo.
2. Fortalecer a expressão de ideias e opiniões estimulando a reflexão e tomada de decisões.
3. Ampliar o compromisso, a disciplina, e a responsabilidade consigo mesmo, com o grupo e
com as atividades do PEV.

O QUE OFERECEU

Atendeu de fevereiro a dezembro de 2014, crianças de 04 a 10 anos, adolescentes de 11 a 16
anos e seus familiares com encontros semanais realizados sempre aos sábados com 04 horas de
duração. Dentre as atividades realizadas estão:


Yoga e meditação;



Dinâmicas, vivências, jogos e brincadeiras com foco no autoconhecimento.



Atividades lúdicas envolvendo a arte e o esporte.

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS:



Mudanças positivas no comportamento de 80% do público atendido;



Melhora no desempenho escolar - 42% das crianças de 06 a 10 anos, atendidas em nossa
EPV melhoraram as notas na aulas de Português e 74% melhoraram as notas nas aulas
de matemática, relatando maios concentração e foco para realizar suas atividades
escolares



Nos adolescentes de 11 a 14 anos 52% melhoraram as notas em português e 55% nas
aulas de matemática, o que mostra que o nosso trabalho incentiva e estimula a melhoria
na capacidade de aprendizagem.



Em eventos externos, onde as crianças e adolescentes de nossa escola participam, são
notados e elogiados pela postura, comportamento tranquilo e organizado.



Conseguem ouvir, participar, respeitar e colaborar.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SOCIOEDUCATIVO
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES

OBJETIVOS

Contribuir para a prevenção e a proteção
à situação de risco pessoal e social de
crianças e adolescentes de 06 a 14 anos
e 11 meses e suas famílias, possibilitando
o desenvolvimento de suas habilidades e
potencialidades

na

concepção

da

educação integral e o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários, garantindo o atendimento continuado e sistemático de
segundo a sexta-feira, em horário complementar à rede regular de ensino, favorecendo o
desenvolvimento de atividades intergeracionais, envolvendo também suas famílias, propiciando
troca de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade, o exercício da
cidadania e a construção de seu projeto de vida.

O QUE OFERECEU

Atendeu de janeiro a dezembro de 2014 crianças de 06 a 10 anos, adolescentes de 11 a 14 anos
e seus familiares, no horário inverso a escola no período das 08h00 às 12h00h de segunda a
sexta-feira, oferecendo às crianças e adolescentes: diversos projetos e oficinas, além de duas
refeições (café da manhã e almoço orientados por nutricionistas) e apoio psicossocial.

OFICINAS OFERECIDAS



Yoga e Autoconhecimento



Esporte (Vôlei, Futebol e Corpo em Movimento)



Música (Coral, Flauta e Violão)



Dança



Teatro



Informática e cidadania (11 a 14 anos)



Informática educativa (06 a 10 anos)
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Descobrir-se brincando (Atividades lúdicas para o desenvolvimento das crianças 06 a 10
anos)



Educarte (Artesanato)



Sopa de Letrinhas (Oficina lúdica de desenvolvimento da leitura e escrita para crianças
entre 06 a 10 anos)



Oficina mensal de educação sexual



Biblioteca e Brinquedoteca



Apoio Escolar

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL



Encontros Bimestrais com as Famílias



Palestra sobre Higiene Bucal



Participação no SEMEIA – Semana do Meio Ambiente



Sarau da Cultura Brasileira (Jul/14) onde foram realizadas apresentações de teatro,
dança, música e exposição dos trabalhos realizados sobre a cultura Brasileira



InterONG – Campeonato de futebol entre outras ONGs e a Eufraten (organizado pela
Eufraten)



Encontro da Cidadania da Rede CDI-Campinas, onde os educandos apresentaram peça
teatral.



Festa de Natal – Sarau Cultural (nov/14), onde foram realizadas apresentações de
teatro, dança, música e exposição dos trabalhos realizados durante o ano



Visitas Domiciliares



Participação na Passeata da Cidade de Campinas no dia 18 de maio – Dia Mundial de
Combate à exploração sexual infanto-juvenil, onde também foi realizada apresentação
de dança.



Participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;



Realização de Jogos amistosos com outros ONGs.



Realização de Encontro das Crianças (Integração entre as crianças de todas as unidades);



Realização de ação de combate à dengue na comunidade em parceira com o SESC
Campinas;



Participação na SEMEIA – Semana do Meio ambiente onde realizamos um passeio com
as crianças para assistirem uma peça teatral sobre uso da água;



Passeio ao Teatro Municipal Castro Mendes, para assistir a um espetáculo teatral.
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PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS



Melhora na qualidade das apresentações culturais e esportivas realizadas pelos
educandos a partir das oficinas.



Mudanças positivas no comportamento de 80% das crianças e adolescentes.



Melhora no desempenho escolar;



Aumento do compromisso e frequência nas atividades;



Reconhecimento das crianças adolescentes e famílias sobre a importância da prática do
autoconhecimento e do yoga para se ter mais auto controle e saúde.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARA JOVENS DE 15 A
24 ANOS-FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DO FUTURO

OBJETIVOS

Promover a formação integral do adolescente e
do jovem, desenvolvendo múltiplas habilidades e
inteligências que contribuam na formação do
caráter pessoal, profissional e social do ser.
Preparando-o para administrar sua própria vida.
Promover a boa convivência consigo mesmo,
através do trabalho de autoconhecimento,
estimulando o respeito pela diversidade, trabalhando a liberdade de se expressar, argumentar
e articular suas ideias. Dar elementos para que o jovem construa seu projeto de vida
considerando o cuidado com sua saúde e aparência, o desenvolvimento profissional, o exercício
de sua cidadania tornando-se protagonista de seu futuro, desenvolvendo a iniciativa própria, o
senso-crítico e a criatividade preparando-o para lidar com as adversidades da vida. Estimular a
participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão
crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. Contribuir para a inserção, reinserção e
permanência do jovem no sistema educacional.
O QUE OFERECEU

Atendeu de janeiro a dezembro de 2014 adolescentes e jovens de 15 a 24 anos e seus familiares
com a carga horária de 12 horas semanais, através de Projetos, Cursos, Oficinas e Encontros.
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CURSOS E OFICINAS



Informática Básica e Cidadania;



Preparação para o Mercado de Trabalho;



PMI –Project ManagementInstitute– Desenvolvimento de Habilidades para a vida;



Inglês;



Curso de Atendimento Comercial Humanizado (Parceria com o CEPROCAMP);



Curso de Auxiliar Administrativo (Parceria com o CEPROCAMP);



Futebol;



Dança;



Teatro.

OS TEMAS DOS ENCONTROS FORAM:



Autoconhecimento



Cidadania



Direitos Humanos



Relacionamento entre pais e filhos;



Sexualidade e DST



Mercado de Trabalho



Meio Ambiente



Equipe cooperativa



Ética e moral no Trabalho



Relacionamento interpessoal



Protagonismo Juvenil



As diferentes gerações



Mudanças e posturas



Organização pessoal



Projeto de vida



Empreendedorismo



Língua Portuguesa (acentuação; ortografia; gramática)



Currículo



Internet e pesquisa



Práticas de atendimento administrativo



Contratação e Direitos CLT



Orientação Financeira
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ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL



Encontros Bimestrais com as Famílias



Palestra sobre Sexualidade



Participação no evento Royal Jovem – Apresentação de profissões relacionadas ao
hotelRoyal Palm Plaza.



Participação no evento Ciclo de Profissões promovido pelo Instituto Robert Bosch,
foram 3 dias de palestras com profissionais das diversas áreas da empresa.



Sarau da Cultura Brasileira (Jul/14) onde foram realizadas apresentações de teatro,
dança, música e exposição dos trabalhos realizados sobre a cultura Brasileira



InterONG – Campeonato de futebol entre outras ONGs e a Eufraten (organizado pela
Eufraten)



Festa de Natal – Sarau Cultural (nov/14), onde foram realizadas apresentações de
teatro, dança, música e exposição dos trabalhos realizados durante o ano



Encontro da Cidadania da Rede CDI-Campinas, onde os educandos apresentaram peça
teatral.



Visitas Domiciliares



Participação na Passeata da Cidade de Campinas no dia 18 de maio – Dia Mundial de
Combate à exploração sexual infanto-juvenil, onde também foi realizada apresentação
de dança e teatro.



Participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;



Realização de Jogos amistosos com outros ONGs;



Participação nas reuniões preparatórias para a Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente;



Passeio ao Teatro Municipal Castro Mendes, para assistir a um espetáculo teatral.

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS:



Desenvolvimento de habilidades e potencialidades nos jovens para acessar o mercado
de trabalho.



Ampliação do universo informacional e da ação participativa.



Permanência do jovem na educação regular (escola).



Jovens encaminhados e inseridos no mercado de trabalho.
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Desenvolvimento do autoconhecimento, permitindo que o jovem identifique seus
talentos, habilidades e dificuldades a serem superadas.



Maior interesse em seu futuro, planejando sua vida.



Mais facilidade em se expressar e se comunicar.

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR
FAMÍLIAS DOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS

OBJETIVOS

Integrar a família ao trabalho realizado com as crianças,
adolescentes e jovens, oferecendo atendimento social,
grupos de orientação e vivência familiar, palestras
educativas e oficinas de geração de renda.

O QUE OFERECEU

Atendeu de janeiro a dezembro de 2014, famílias dos
educandos matriculados nos programas e famílias da comunidade encaminhadas pelo CRAS,
através do Espaço semanal de acolhimento social,visitas domiciliares, grupos e oficinas, cursos
de requalificação profissional, encontros e espaços de convivência e fortalecimento de vínculos
e participação cidadã.
OFICINAS



Oficina de Yoga



Oficina de artesanato



Oficina de Informática



Encontros bimestrais com as famílias

CURSOS DE RE-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL



Curso de Auxiliar Administrativo (Parceria com o CEPROCAMP)



Curso de Atendimento Comercial (Parceria com o CEPROCAMP)



Curso de Maquiagem e Design de Sobrancelhas (Parceira com a Secretaria Municipal de
Trabalho e Renda)
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TEMAS ABORDADOS NOS ENCONTROS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA



Fases do desenvolvimento infantil: comportamentos esperados.



A importância da família.



Comportamentos violentos na infância: por que as crianças estão cada vez mais
agressivas?



Violência Gera Violência: Consequência no Desenvolvimento Infantil.



Autoconhecimento e Projeto de Vida



Saúde da Mulher



Relacionamento entre Pais e Filhos;



Participação comunitária



Mercado de trabalho



Vivência de artesanato para pais e filhos.

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL



Encontros Bimestrais com as Famílias



Sarau da Cultura Brasileira (Jul/14) onde foram realizadas apresentações de teatro,
dança, música e exposição dos trabalhos realizados sobre a cultura Brasileira



Festa de Natal – Sarau Cultural (nov/14), onde foram realizadas apresentações de
teatro, dança, música e exposição dos trabalhos realizados durante o ano



Visitas Domiciliares

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS:



Reconhecimento dos pais em relação à melhoria do comportamento dos filhos em casa
e na escola.



Participação das famílias nas aulas de yoga e relatos de melhoria na saúde física e
mental.



Ampliação na participação nos Eventos Culturais promovidos pelas EPVs.



Número de famílias orientadas sobre seus direitos e encaminhadas para sanarsuas
necessidades.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO E INTERGERACIONAL

OBJETIVOS

Oferecer a pessoas em diferentes ciclos de
vida, um espaço de convivência e construção
de relações de apoio, proteção e solidariedade
que promovam o fortalecimento das relações
familiares, comunitárias e a melhoria da
qualidade de vida;
Através da vivência de diferentes atividades,
no campo da arte, esporte, cultura, cidadania
e valores humanos desenvolver potencialidades, trabalhar o autoconhecimento, resgatando a
autoestima e a alegria de viver;
Através da convivência entre gerações introduzir valores de respeito, responsabilidade, amizade
e fraternidade;
Amenizar o impacto da realidade social na vida dos participantes, mostrando novos caminhos e
perspectivas.

O QUE OFERECEU

Atendeu de janeiro a dezembro de 2014, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos
oferecendo as seguintes oficinas:


Yoga e Autoconhecimento (Para crianças, adolescentes, jovens e adultos)



Esporte (Futebol e Corpo em Movimento)



Música (Coral, Flauta e Violão)



Dança



Teatro



Informática e cidadania (11 a 14 anos)



Informática educativa (06 a 10 anos)



Descobrir-se brincando (Atividades lúdicas para o desenvolvimento das crianças 06 a 10
anos)



Educarte (Artesanato)
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Sopa de Letrinhas (Oficina lúdica de desenvolvimento da leitura e escrita para crianças
entre 06 a 10 anos)



Oficina mensal de educação sexual



Biblioteca e Brinquedoteca



Apoio Escolar



Artes Plásticas



Capoeira



Artesanato

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL



Encontros Bimestrais com as Famílias



Palestra sobre Higiene Bucal



Sarau da Cultura Brasileira (Jul/14) onde foram realizadas apresentações de teatro,
dança, música e exposição dos trabalhos realizados sobre a cultura Brasileira



InterONG – Campeonato de futebol entre outras ONGs e a Eufraten (organizado pela
Eufraten)



Festa de Natal – Sarau Cultural (nov/14), onde foram realizadas apresentações de
teatro, dança, música e exposição dos trabalhos realizados durante o ano



Encontro da Cidadania da Rede CDI-Campinas, onde os educandos apresentaram peça
teatral.



Visitas Domiciliares



Participação na Passeata da Cidade de Campinas no dia 18 de maio – Dia Mundial de
Combate à exploração sexual infanto-juvenil, onde também foi realizada apresentação
de dança.



Participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;



Realização de Jogos amistosos com outras ONGs.



Realização de Encontro das Crianças (Integração entre as crianças de todas as unidades);



Realização de ação de combate à dengue na comunidade em parceira com o SESC
Campinas;



Participação na SEMEIA – Semana do Meio ambiente onde realizamos um passeio com
as crianças para assistirem uma peça teatral sobre uso da água;



Passeio ao Teatro Municipal Castro Mendes, para assistir a um espetáculo teatral.
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PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS



Desenvolvimento do respeito por todas as gerações aprendendo a conviver com as
diferenças de forma fraterna.



Exercício do autoconhecimento levando o participante a conhecer suas capacidades
resgatando o interesse pela vida e pela construção de um futuro mais digno e
equilibrado.



Acesso a informações sobre direitos sociais, civise políticos e condições sobre o seu
usufruto bem como a benefícios sócio assistências e programas de transferência de
renda.



Participação em espaços que favoreçam oportunidades de escolha e tomada de decisão.



Interação familiar e comunitária fortalecidas.



Redução da ocorrência de situações de risco social, tais como o isolamento ,situações
de violência e violações de direitos, e demais riscos identificados pelo trabalho
preventivo junto aos usuários.



Mais compromisso e responsabilidade consigo mesmo, como grupo e com as atividades.



Mais facilidade em se expressar e se comunicar, tornando-se mais crítico e reflexivo
sobre o mundo que o cerca.

QUADRO DE PROGRAMAS POR UNIDADES (EPVs)
Programa Realizado

EPV

Horário de

Nº de participantes dos

atendimento

programas

Programa Educando para a



EPV 1

Todos os sábados das



EPV 1: 40*

Vida com



EPV 2

08h às 12h.



EPV 3: 15*

Autoconhecimento



EPV 3



EPV 4: 45
*Nas EPVs 1 e 3 os
participantes desse

programa são os mesmos
dosdemais programas.
Crianças e adolescentes entre
04 e 16 anos
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Serviço de Convivência e



EPV 1

Fortalecimento de Vínculos

De segunda à sexta-



EPV 1: 60 (meta)

feira das 8h às 12h.



EPV 1: 85 atendidos

Socioeducativo (6 a 14

Crianças e adolescentes entre

anos)

06 e 14 anos.

Serviço de Convivência e



EPV 1

De segunda à sexta-



EPV 1: 60 (meta)

Fortalecimento de Vínculos



EPV 3

feira (horários



EPV 1: 75 atendidos

estabelecidos para



EPV 3: 60 (meta)

cada atividade).



EPV 3: 69 atendidos

- Formação do Profissional
do Futuro

Adolescentes e jovens entre 15
e 24 anos.
Serviço de Convivência e



EPV 1

De segunda à sexta-



EPV 1: 150 (meta)

Fortalecimento de Vínculos



EPV 3

feira das 13h30 às



EPV 1: 159 atendidos

16h30. (Algumas



EPV 3: 150 (meta)

atividades também



EPV 3: 238 atendidos

Centro de Convivência
Inclusivo eIntergeracional

no período da

Crianças a partir de 06 anos,

manhã).

adolescentes, adultos e
idosos.

Programa de Orientação e



EPV 1

Atividades semanais

Não existe meta definida para

Apoio Sócio-Familiar



EPV 3

em horários variados,

esse programa, ele visa dar

Famílias dos Atendidos



EPV 2

encontros bimestrais

apoio a todas as famílias

aos sábados.

atendidas nos demais

nos Programas

programas.
Total de Atendidos diretos em 2014:

671 crianças, adolescentes e
famílias

Total de Atendimentos indiretos em 2014:

2.013 pessoas.

NOSSOS PROJETOS
Os 3 projetos abaixo apresentados foram realizados nas EPVs 1 e 3 durante todo o ano de 2014.
Todos os educandos (crianças, adolescentes, jovens e adultos) atendidos em nossos Programas
foram beneficiados com as atividades destes projetos.
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Projeto Educação em @ção

Objetivos do
projeto

• Propiciar um espaço de inclusão digital, exercício da
cidadania, do autoconhecimento e da reflexão,
formando cidadãos críticos e participativos.

Atividades
oferecidas

• Informática educativa, informática e cidadania, inglês,
preparação para o mercado de trabalho e cursos préprofissionalizantes.

Resultados
alcançados

• Melhora na capacidade de leitura e escrita;
• Utilização da Internet para exercício da cidadania,
acesso à serviços, realização de pesquisas, ampliando
o conhecimento;
• Inclusão digital, autonomia e autoestima.

Apoios e
patrocínios

• Patrocínios: CMDCA e Unisoma Computação.
• Apoio: CDI e CEPROCAMP.
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Projeto Vitória pelo Esporte

Objetivo do
projeto

• Oferecer a prática do esporte educacional promovendo
o autoconhecimento, a cidadania, a autonomia e o
desenvolvimento integral.

Atividades
oferecidas

• Vôlei, futebol, Corpo em Movimento e Yoga.

Resultados
alcançados

• Possuem mais iniciativa própria durante as atividades
e eventos.
• Melhora das capacidades físicas e habilidades
motoras.
• Se expressam nos momentos de reflexão.
• Respeitam as diferenças e convivem com mais
harmonia no grupo.
• Estão mais disciplinados e compromissados com as
aulas.

Apoios e
patrocínios

• Patrocínios: FIEC (Fundo de Investimento Esportivo de
Campinas), Secretária Municipal de Esportes e Lazer,
Itaú Social
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Projeto Transformando a Comunidade Através da Arte

Objetivo do
projeto

• Desenvolver atividades artísticas e culturais que
proporcionem as crianças, adolescentes e adultos
despertar seu potencial, se autoconhecer, exercer sua
cidadania tornando-se transformador de sua realidade
social.

Atividades
oferecidas

• Teatro, dança, música (instrumentos e coral), artes
plásticas, Educarte, Descobrir-se brincando, capoeira, Sopa
de Letrinhas.

Resultados
alcançados

• Reconhecimento da diversidade cultural Brasileira e
ampliação do universo cultural.
• Desenvolvimento da consciência critica tornando-se
agente transformador do meio em que vive.
• Mais desenvoltura e criatividade para se expressar verbal
e corporalmente.
• Desenvolvimento da leitura, da escrita, da interpretação e
comunicação contribuindo para o desempenho escolar,
valorizando a formação pessoal e profissional.
• Família e comunidade envolvidas e integradas através da
arte.
• Descoberta e reconhecimento de potenciais e talentos.
• Aquisição de hábitos de preservação do meio ambiente.

Apoios e
patrocínios

• Patrocínio: Petrobras e CMDCA.
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METODOLOGIA DE TRABALHO
A busca por recursos financeiros para manter, aprimorar e ampliar as ações com qualidade
sempre foi um desafio presente, mas que impulsionam voluntários e profissionais da instituição
a buscar alternativas para superá-las. Entre nossas conquistas estão à capacidade de
organização, disciplina e superação para atingir os objetivos traçados ano a ano pela organização
que conta com a utilização de uma pedagogia própria – Pedagogia Heulosófica, reconhecida
pelas comunidades e pelos parceiros da organização como diferencial na formação humana dos
atendidos.
As 3 Escolas Preparatórias para a Vida (EPVs) são todas unificadas numa mesma linguagem
social, pedagógica e administrativa. Desenvolvem projetos socioeducativos no contexto da
educação integral, promovem vivências de aproximação com as escolas, educação pelo
desenvolvimento humano, através da arte, do esporte e da profissionalização, gerando
oportunidades para todos, trabalho em rede, parcerias e a convivência solidária. Seu itinerário
formativo é permeado pelo diálogo, pela reflexão e pela lógica com foco no autoconhecimento.
É referência nas comunidades onde atua de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança
e do adolescente.
A frente da gestão dos Programas e Projetos oferecidos à comunidade há uma equipe de
profissionais contratada, composta por uma Coordenação Geral, Assistentes Sociais, Psicóloga,
Pedagogas, Educadores Sociais, Auxiliares de Serviços Gerais, Assistente Administrativo,
Financeiro e de Manutenção. Todos os usuários são acolhidos pelo Serviço Social da entidade,
responsável por efetivar a matricula nos programas e projetos oferecidos e também
acompanhá-los e orientá-los em sua trajetória dentro e fora da entidade.
A prioridade de atendimento das famílias se dá pelo nível de vulnerabilidade social. São
parceiros no processo de encaminhamento de famílias aos programas das EPVs, o CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social e as Escolas situadas no território onde a EPV realiza
atendimento, o Conselho Tutelar do Município, bem como outras ONGs do território.
A metodologia diária é organizada da seguinte maneira: No início das aulas os educandos são
recebidos pelos educadores no portão, após a entrada de todos é realizada a harmonização –
uma roda onde são praticados exercícios respiratórios do yoga com o objetivo de unificar e
integrar o grupo para as aulas que acontecerão no dia, após esse exercício começam as oficinas.
Sempre ao final da oficina desenvolvida, há uma reflexão onde os educandos e o educador
colocam suas opiniões sobre o que foi realizado ressaltando comportamentos, atitudes, pontos
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positivos e pontos que a serem melhorados.Além disso, esse espaço estimula o educando a
aprender a observar e refletir sobre sua maneira de agir durante as atividade, educando-se,
compreendendo na prática como aplicar seu aprendizado em sua vida pessoal, familiar e social,
agregandovalores 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.Para finalizar o dia os educadores realizam
uma reflexão entre si onde ocorrem as trocas de experiências, onde há o relato do
desenvolvimento das aulas e dos educandos, seus progressos e dificuldades.
Essa metodologia é utilizada na Fundação Eufraten desde o seu nascimento, hoje suas unidades
atendem a 3ª geração de educandos, 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 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 bimestrais com famílias
e comunidade.

DETALHAMENTO DO RECURSO FINANCEIRO
EPV

SERVIÇOS/PROGRAMAS

Recursos

Parcerias

Recursos

públicos

TOTAL GERAL

Próprios

-SCFV para Crianças e

R$

R$

R$

R$

Adolescentes de 06 a 14 anos

95.898,00

30.861,00

46.868,00

167.627,00

SCFV para Jovens de 15 a 24

R$

R$

R$

R$

anos

83.142,00

1.212,00

43.743,00

128.097,00

SCFV-Centro de Convivência

R$

R$

R$

R$

Intergeracional

180.620,00

47.756,00

50.791,00

279.167,00

SCFV para Jovens de 15 a 24

R$

R$

R$

R$

anos

104.621,00

3.451,00

80.334,00

188.406,00

SCFV -Centro de Convivência

R$

R$

R$

R$

Inclusivo e Intergeracional

174.683,00

56.945,00

85.496,00

317.124,00

e 11 meses
EPV I

EPV III
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Transformando a comunidade
através da arte – Petrobras e
PROJETOS

CMDCA
Educação em @ção– CMDCA e
Unisoma Computação
Vitória pelo Esporte - FIEC
TOTAL

638.964,00

140.225,00 307.232,00

1.086.421,00

Alguns depoimentos dos educandos sobre o ano de 2014:
Uma coisa boa, me ensinou a refletir quando fazia algumas coisas de
errado, me educou mais, e eu aprendi muitas coisas nessa EPV e quero
compartilhar tudo o que aprendi aqui para meus amigos, família e
outras pessoas. A Fundação Eufraten foi uma alegria para mim pra
minha educação. Eu aprendi várias coisas na informática, capoeira, brincando e aprendendo e
dança, a Fundação Eufraten foi um amor para mim.
Williany, 10 anos

Eu gosto muito da Fundação, porque eu aprendo muitas coisas tipo
capoeira, informática, descobrir-se brincando e mais outras coisas mais eu
gostei mais do yoga, por que ele faz relaxar o corpo e a mente e outras
coisas.
A Fundação Eufraten educa as crianças e é muito divertido ficar aqui,
porque a gente brinca, conversa e toma lanche. Ficar aqui me faz muito
feliz, porqueaqui tenho muitos amigos. Adrielle, 10 anos.

Inovadora, eu mudei meus hábitos de pior para melhor e além disso estou
mais esforçada na escola. Eu gosto muito de vir na EPV porque aqui os
educandos tem contato com a natureza e também gosto muito da EPV ela
é muito importante para mim.
Emilly, 9 anos
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Foi um lugar onde eu aprendi, me diverti, vivi. Um lugar onde tirei
experiências que vou levar para a vida toda. Um lugar que eu aprendi a
conviver com as pessoas, a controlar a emoção e a ter mais
responsabilidade. Wendel, 12 anos
“Quando entrei aqui estava com raiva sem vontade de aprender. mas minha vida seguiu
enfrente então percebi que aqui ia ser algo bom para que minha vida seria melhor...Foi oque
aconteceu mudei meu comportamento. Eu agradeço por todos os professores que me apoiaram
esse ano, me sinto muito feliz em estar na epv .
Espero que todos os professores ou professoras gostaram do meu comportamento e agradeço a
todos que estão lendo e ouvindo está mensagem. Oque foi mas importante para mim foi a aula
de yoga e a aula de esporte.” Isabely Melo Eduardo, 9 anos

“Aprendi a ter mais concentração e organização, me ajudou a ser mais observador.” Jonatan
Matias Cardoso dos Anjos, 14 anos

“Nunca desistir, ter foco e sempre usar as 5 regras.” Guilherme de Paula, 14 anos

“Nos momentos de pressão eu consigo controlas minhas emoções aprendi a deixar meu corpo
relaxado e flexível. Nas aulas de yoga fiquei mais calmo e movimentei as energias paradas. Me
ajudou a ter mais força de vontade e agir na hora certa.” Filipe José do Nascimento, 14 anos

“Consigo ficar calmo e tranquilo em situações difíceis.” Lucas Wendel Reis da Silva, 12 anos
“Na escola a melhorei a minha escrita, e até mesmo a questão de melhorar me ajudou a prestar
mais atenção nas coisas em casa.” SuzanyCamille Basso Silvestre, 12 anos

“Eu não estou muito preguiçosa igual antes, tenho mais disposição, me tornou uma pessoa
muito melhor um bom exemplo são minhas notas da escola antes eram ruins e a agora são boas
e me ajudou também no meu comportamento porque eu sou um pouco tímida.
Quando eu entrei pra EPV eu não queria porque tinha que acordar cedo e também a timidez mais
ai logo na primeira aula eu pensei eu não vou perder uma aula se quer. A EPV me ajudou a me
comunicar melhor com as pessoas até com minha família eu nem falava. Minha mensagem é;
não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje.”Cibele Nayara dos Santos, 13 anos
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Alguns depoimentos de pais sobre a mudança dos seus filhos:
“Comportamento mais tranquilo, mais dedicada e amorosa no que faz.” Cândida Alves Monteiro
mãe Maria Rita Monteiro, 13 anos

“Está mais comunicativo e feliz.”Silvia Maciel, mãe Pedro Maciel, 13 anos

“Está mais calma, entende mais quando conversamos. Está mais esperta em relação aos estudos
e fisicamente.” Claudinéia C. Oliveira mãe Williany G. Oliveira, 10 anos

“Conversa mais, sabe explicar as coisas, tem mais entusiasmos nas brincadeiras e deveres de
casa.” Raquel Pereira de Lima, mãe Lairton de Lima Silva, 09 anos

“Sim, ficou mais tranquilo. Não escuto mais reclamação na escola.” Cristiane Cavalcante Ribeiro
mãe Victor Cavalcante, 09 anos

FUNDAÇÃO EUFRATEN NA MÍDIA


Nosso site: www.eufraten.org.br



Nosso canal no Youtube: https://www.youtube.com/user/fundacaoeufraten



Nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/Fundacaoeufraten
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