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Dados institucionais
Nome: FUNDAÇÃO EUFRATEN
Número de inscrição CMDCA: 067
Número de inscrição CMAS: 028E
CNPJ: 57.487.928/0001-60
Endereço: Av. Engº Márcio Duarte Ribeiro, 500 - Jardim do Lago II - 13051-058 Campinas/SP
Telefone: 19 3256-1966
E-mail: adm@eufraten.org.br

Unidades
Campus 1 – Vila Palmeiras
CNPJ: 57.487.928/0003-21
Serviços:
● 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
Endereço: Rua José Partinelli, 140 - Vila Palmeiras - 13053-264 - Campinas/SP
Telefone: 19 3225-9982
E-mail: adm@eufraten.org.br
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
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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.

Cidade do Autoconhecimento – Jd. Do Lago 2
CNPJ: 57.487.928/0001-60
Serviço:
● 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.
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Equipe gerencial
Conselho Curador:
Márcia Midori Otsuki – Presidente
Cecília Ferraz – Secretária
Luzia do C. O. Martins de Carvalho
Mitie Iwamoto Kumasaka
Paula Andréa Silva Sousa Ramos
Ouvidoria:
Paulo Zabeu de Sousa Ramos
Diretoria Executiva:
Presidente: Luis Carlos Menge
Vice-Presidente: Jimena Franco Carmello
Secretária: Maurisa Felício Castilho
Diretora Financeria: Virgínia A. G. Maiale
Missão
A Fundação Eufraten tem como missão realizar ações socioassistenciais de atendimento
de forma continuada, permanente e planejada, através de prestação de serviços,
execução de programas ou projetos voltados à cultura, arte, esporte, meio ambiente e
concessão de benefícios de proteção social básica, dirigidos de forma gratuita às famílias
e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
Visão
Ser um modelo de comportamento para uma nova sociedade quântica, com princípios
éticos, construídos sob uma nova compreensão do homem e do universo.
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Valores
Respeito a todas as crenças, etnias, culturas que ampliem a compreensão da vida e
valorizem a natureza e todos os seres.
A Eufraten não tem caráter político-partidário de nenhuma espécie, devendo ater-se às
suas finalidades estatutárias única e exclusivamente.

Objetivos Pedagógicos do ano 2019
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 todos os programas e projetos

Nossa metodologia para educar é a Pedagogia Heulosófica, desenvolvida pelo Fundador
da Fundação Eufraten, embasada na Heulosofia - Ciência do Autoconhecimento.
A Pedagogia Heulosófica é o caminho natural do Ser, através do autoconhecimento,
para educar-se, desenvolver seu potencial e conectar-se consigo mesmo, tornando-se
mais produtivo em todos os ambientes de sua vida.
Em 2019, assim como em anos anteriores, trabalhamos para que educadores, usuários
e seus familiares vivenciassem o autoconhecimento, aprendendo a utilizá-lo de forma
prática, no desenvolvimento das atividades que integram nossos projetos
socioeducativos e nos ambientes de suas vidas, estimulando-os a realizarem mudanças
positivas em seu comportamento.
Na aplicação prática da Pedagogia Heulosófica, a Maiêutica e o Peripatético, são as
bases de todo o processo de educação do comportamento humano:
Maiêutica – Arte de questionar a si mesmo e questionar o outro para conduzi-lo à
reflexão.
Peripatético – Arte de aprender com a natureza e seus exemplos.
Essa prática possibilita a compreensão de que todo processo de construção deve
começar em nós mesmos, de dentro para fora e de fora para dentro, requerendo, a
prática dos 5 Movimentos do Autoconhecimento; dos 3 Princípios Propulsores da
Humanização; e do Yoga e do Saneamento Mental (Meditação).
Os 5 Movimentos do Autoconhecimento são: Observar, Refletir, Tomar Atitude, Agir e
Saber Esperar.
Os 3 Princípios Propulsores da Humanização: Iniciativa Própria, Senso Crítico e
Criatividade.

6

O Yoga Heulosófico: Alongamentos (Asanas), Exercícios de respiração (Pranayamas) e
Sons terapêuticos (Mantras).
O Saneamento Mental: método para aprender a conhecer e educar os pensamentos, as
emoções e equilibrar a nossa mente aprendendo a meditar, organizando e silenciandoos pensamentos. O método consiste nas seguintes fases: Varredura, Organização
Focada, Impessoalidade, Neutralidade e Vacuidade.

Como essa metodologia acontece na prática?
A metodologia diária é organizada da seguinte maneira: No início das aulas os
educandos (usuários) são recebidos pelos educadores no portão, após a entrada de
todos, acontece a pratica 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.
Sempre ao final da oficina desenvolvida, há uma reflexão onde os educandos (usuários)
e o educador colocam suas opiniões sobre o que foi realizado ressaltando
comportamentos, atitudes, pontos positivos e pontos que a serem melhorados. Além
disso, esse espaço estimula o educando a aprender a observar e refletir sobre sua
maneira de agir durante as atividades, educando-se, compreendendo na prática como
aplicar seu aprendizado em sua vida pessoal, familiar e social, agregando valores para a
sua vida. Para encerrar todos realizam a organização do ambiente utilizado para aula.
Vivenciando o princípio da autogestão integral, aprender a cuidar das pequenas coisas,
agindo com começo, meio e fim.
Para finalizar o período de atividades os educadores realizam uma reflexão entre si onde
ocorrem as trocas de experiências, o relato do desenvolvimento das aulas e dos
educandos (usuários), seus progressos e dificuldades.
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Essa metodologia é utilizada na Fundação Eufraten desde o seu nascimento, os
resultados alcançados ao longo dos anos de trabalho são crianças e adolescentes mais
reflexivos, capazes de expressar sua opinião e ideias, o respeito e a cooperação passam
a fazer parte da rotina diária, os conflitos diminuem, abrindo espaço para o senso crítico,
a criatividade e a iniciativa própria, passam a ajudar na construção do espaço sentindose parte dele.
Para que os profissionais atuantes 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
em 2019 e seus Resultados, é possível notar, através de depoimentos, os efeitos
benéficos da aplicação da Pedagogia Heulosófica nos educandos (usuários) e suas
famílias.

Parceiros e financiadores de 2019
Nome e tipo de Ações apoiadas

Periodicidade

parceria
Prefeitura
Municipal

Parceria no cofinanciamento das atividades

Mensal

de

Campinas
UPS

Projeto Qualidade de vida na família (ênfase na pontual
melhoria da infraestrutura da horta, cozinha e
espaço de realização de atividades)
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Instituto Robert Projeto
Bosch

Educando

para

Vida

com pontual

autoconhecimento (ênfase no apoio escolar e
realização do Sarau Cultural)

Unisoma

Projeto

Educação

em

@ção

(oficinas

de mensal

informática e Preparação para o Mercado de
Trabalho)
John Deer

Reforma da cozinha Campus 1

Raven

Projeto

Educando

para

pontual
vida

com mensal

autoconhecimento (apoio em todas as atividades
socioeducativas)
Instituto Oikon Prática de Yoga e meditação para as famílias e semanal
–

Espaço educandos (usuários)

Autoconexão
FEAC

Melhoria na infraestrutura do Bazar, Capacitação Pontual
Gerir Estratégico.

FIEC

Apoio parcial ao projeto Vitória pelo Esporte

Mensal

Instituto 3M

Destinação de Imposto de Renda para o Projeto Pontual
Educando para a Vida com Autoconhecimento

Phomenta

Certificação de Transparência e Responsabilidade Durante o ano
Social / Apoio na busca de parcerias / Capacitação todo
Gerir Estratégico

Mesa

Brasil Doação de alimentos para preparação das Durante o ano

SESC Campinas

refeições dos usuários / Capacitação das todo
cozinheiras

Optel

Doação de notebooks

Pontual

Sousa Ramos

Assesoria Jurídica Pró-bono

Durante o ano
todo

Instituto Algar

Formação profissional Jovens Talento do Futuro

1º semestre
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MACAMP

Doação do serviço de transporte para montagem Maio

Distribuidora

das edições 49º e 50º Feira da Fraternidade

Rodada

e

dezembro

Social Apresentação de projeto para apoio

Novembro

AMCHAM

Número de participantes
Serviço

e Faixa etária

unidade

de

Tipo

de Meta

atendimento

atendimento

atendimento

de atendidos
no ano

SCFV 06 a 14 06 a 14 anos

Diário

anos

café

-

de Número total

Vl.

Palmeiras

manhã

com 60

60

da
e

almoço
SCFV Centro de A partir de 6 anos, 2 a 3x na 210
convivência
Inclusivo

adolescentes,

218

semana com

e jovens, adultos e lanche

Intergeracional idosos.
- Vl. Palmeiras
SCFV Centro de A partir de 6 anos, 2 a 3x na 270
convivência
Inclusivo

adolescentes,

411

semana com

e jovens, adultos e lanche

Intergeracional idosos.
- Jd. do Lago 2
Total geral de participantes em 2019

689

*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 (usuários).
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Número de famílias atendidas
Serviço e unidade de atendimento

Atendimentos realizados

SCFV 06 a 14 anos - Vl. Palmeiras

45

SCFV Centro de convivência Inclusivo e Intergeracional 193
- Vl. Palmeiras
SCFV Centro de convivência Inclusivo e Intergeracional 267
- Jd. do Lago 2
Total geral de famílias em 2019

505

Programas desenvolvidos
CAMPUS 1 - VILA PALMEIRAS
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 06 a 14 anos e 11 meses
Coordenação Técnica
Coordenação geral: Carmen Lúcia Ferreira Martines
Coordenação Pedagógica: Rosangela Maria Turra
Assistente social: Cristiane Regina R. de Oliveira
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
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Objetivo geral: Contribuir para a proteção social básica e o desenvolvimento do
autoconhecimento e das potencialidades dos educandos (usuários), promovendo a
autonomia no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliando o acesso aos direitos,
à convivência familiar e comunitária e o exercício da cidadania, prevenindo à
vulnerabilidade às situações de risco pessoal e social.
Objetivos específicos:
•

Estimular o protagonismo, através do acesso à informação sobre direitos de

cidadania;
• Fomentar a participação dos educandos (usuários) no controle social do SUAS;
•

Propiciar vivências que valorizem as experiências de vida e que estimulem e

potencialize o desenvolvimento da autonomia;
• Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, esportivas e de lazer, com vistas ao
desenvolvimento e novas sociabilidades;
• Detectar necessidades e motivações, despertando potencialidades e capacidades
para novas perspectivas e projetos de vida;
• Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares
e comunitários;
• Prevenir o confinamento e o abrigamento institucional das pessoas idosas;
• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social de assistência social nos territórios;
• Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações
de afetividade e sociabilidade;
• Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiência
e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social;
• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no
processo de desenvolvimento infantil;

12

•

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;
• Fortalecer a convivência e os vínculos comunitários, ressignificar os espaços públicos,
potencializando a capacidade protetiva das famílias e comunidades.
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Ações realizadas diretamente com os educandos (usuários) (Descrição)
Janeiro

● Atividades de férias com os educandos (usuários)
● Encontro de planejamento das atividades do ano
● Renovação dos cadastros dos usuários que já participavam e
inserção de novos usuários

Fevereiro

● Encontro com as Famílias: Tema - Conhecendo a Eufraten e a
proposta de trabalho - Coordenação pedagógica e Serviço social
● Renovação dos cadastros dos usuários que já participavam e
inserção de novos usuários

Março

Somente atividades da grade semanal

Abril

● Oficina de Cookie - Isabel Quirino
● Oficina de Pães artesanais - Rosani Ap. Turra
● Ação intergeracional contra a Dengue

Maio

● Ação Intergeracional de Conscientização do Meio Ambiente
● Palestra sobre Tipos de Violência - Carlos Alberto da Silva
● Cine Reflete: Combate ao abuso sexual infantil e de
adolescentes (18 de maio)
● Passeio ao Sesc Campinas 33ª Bienal de Artes
● Encontro com famílias e Palestra sobre Prevenção ao uso de
Drogas - André Granjeiro
● Cine Reflete: Meio Ambiente

Junho

●

Torneio interno de Futebol

● Ação Intergeracional sobre o Combate e a Exploração do
Trabalho Infantil
● Palestra: Educação Financeira para Jovens- Empresa PWC
● Palestra: Marketing pessoal e o Profissional do Futuro Empresa Mexican
● Agendamento Cadastro Único - Presença do carro que realiza o
cadastro em nossa unidade
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Julho

● Integração Intergeracional - Festa interna Junina
● Formatura do grupo da oficina de Preparação para o Mercado
de Trabalho

Agosto

● Gincana do Autoconhecimento para Adolescentes

Setembro

● Ação todos contra dengue
● 2 Ações Setembro amarelo
● Encontro de Famílias - Palestra Limites - Rosângela Turra
● Roda de Conversa Intergeracional - Grupo Heroica
● Torneio interno de Judô

Outubro

● Palestra: Como elaborar seu Currículo - CIEE
● Palestra: Prevenção do Câncer - Outubro Rosa - Rosani Ap.
Turra
● 1 Agendamento Cadastro Único - Presença do carro que realiza
o cadastro em nossa unidade

Novembro

● Cine Reflete - Consciência Negra
● Palestra: Educação Financeira - PWC
● Graduação dos participantes da oficina de Judô
● Sarau Cultural

Dezembro

1 Apresentação de Violão e flauta empresa Nortel

* Além das atividades acima descritas também aconteceram oficinas semanais,
conforme grade de atividades que pode ser encontrada neste documento.

Outras atividades
Reuniões diversas com rede, participação em comissões
Fevereiro

•

Reunião para recadastramento programa Mesa Brasil SESC
Campinas

Abril

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

Maio

•

Reunião com a Rede sócio assistencial
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•

Reunião Intersetorial - CRAS Campo Belo

Junho

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

Setembro

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

Outubro

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

•

1 Reunião Intersetorial - CRAS Campo Belo

•

1 Encontro de Supervisão, Assessoria Técnica e Externa

•

1 Reunião Intersetorial - CRAS Campo Belo

Novembro

Formação / Capacitação / Participação em seminários diversos
Janeiro

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Universo de
Conflitos e Soluções

•

Formação Pedagógica para a equipe – Tema: Benefícios do Yoga
para Crianças e Adolescentes

Fevereiro

•

Formação Pedagógica para equipa - Tema: Organizando os
Pensamentos

•

Capacitação para equipe de cozinha - Tema: Boas Práticas na
manipulação de Alimentos – CEASA

Março

•

Capacitação: Tá na mesa - SESC

•

Capacitação Conselho Municipal de Assistência Social:
Renovação Certificação

Abril

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Senoide da Vida Entenda a Depressão

Maio

•

Capacitação para equipe - Tema: Primeiros Socorros

Junho

•

Capacitação: Gerir Estratégico - FEAC

•

Capacitação: Mesa Brasil - SESC

•

Capacitação: Mesa Brasil – Metrocamp

Julho

•

Capacitação: Gerir Estratégico – FEAC

Agosto

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Prática de Yoga para
Crianças

•

Formação Projeto Algar – Talentos do futuro
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Setembro

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Saneamento Mental

•

Capacitação: Adolescência e o Uso de Drogas - CRAS Campo
Belo

•

Capacitação Fundo Investimento Esportivo de Campinas FIEC –
chamamento

Outubro

Novembro

•

Encontro das Entidades - Projeto Bosch

•

Família em situação de Risco - CMDCA

•

Capacitação sobre Chamamento CMAS - LOAS 2020

•

Capacitação: Gerir estratégico - Rodada Social

•

Capacitação: Gerir estratégico - FEAC

•

Treinamento Prefeitura-SEI- Manual de Procedimentos para
Abertura de Processo Administrativo Eletrônico

Atividades de gestão, monitoramento e avaliação
Realizadas
durante

2 Monitoramentos da CSAC
o 4 Reuniões Coordenação Pedagógica

ano todo

25 Reuniões de Equipe Educação/ADM
10 Reuniões de Educação/Serviço Social
191 Reuniões de Avaliação com educadores (frequência diária).

Relatório quantitativo do serviço social
Atividades

Nº em 2019

Atendimento

Crianças,

adolescentes, 86

presencial

jovens, adultos e idosos

Atendimento

Busca

telefônico

(usuários) faltantes

por

educandos 72

Rede

25

Total

97

17

Visitas

Domiciliares

36

Outras

Fevereiro - Visita da E.E. Francisco
de Assis
Junho - Visita do Projeto “Encontro
entre ONGs”

Totais

38

Cadastro

SIGM

73

Notificações

Cadastro interno

86

Total

159

Outros serviços

18 Relatórios de Encaminhamento

Sociais

3

Internos

86

PMC / Monitoramento

15

Total

104

Relatórios

Grade atividades
06 A 10 ANOS

18

11 A 14 ANOS

Serviço de convivência e fortalecimento Centro de convivência Inclusivo e
Intergeracional
Coordenação Técnica:
Coordenação geral: Carmen Lúcia Ferreira Martines
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.
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Objetivo geral:
Contribuir para a proteção social básica e o desenvolvimento do autoconhecimento e
das potencialidades dos educandos (usuários), promovendo a autonomia no âmbito
pessoal, familiar e comunitário, ampliando o acesso aos direitos, à convivência familiar
e comunitária e o exercício da cidadania, prevenindo à vulnerabilidade às situações de
risco pessoal e social.
Objetivos específicos:
•

Estimular o protagonismo, através do acesso à informação sobre direitos de
cidadania;

• Fomentar a participação dos educandos (usuários) no controle social do SUAS;
•

Propiciar vivências que valorizem as experiências de vida e que estimulem e

potencialize o desenvolvimento da autonomia;
• Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, esportivas e de lazer, com vistas ao
desenvolvimento e novas sociabilidades;
• Detectar necessidades e motivações, despertando potencialidades e capacidades
para novas perspectivas e projetos de vida;
• Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares
e comunitários;
• Prevenir o confinamento e o abrigamento institucional das pessoas idosas;
• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social de assistência social nos territórios;
• Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações
de afetividade e sociabilidade;
• Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiência
e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social;
• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no
processo de desenvolvimento infantil;
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•

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;
• Fortalecer a convivência e os vínculos comunitários, ressignificar os espaços públicos,
potencializando a capacidade protetiva das famílias e comunidades.
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Ações realizadas diretamente com os educandos (usuários) (Descrição)

Janeiro

● Atividades de férias com os educandos (usuários)
● Encontro de planejamento das atividades do ano
● Renovação dos cadastros dos usuários que já participavam e
inserção de novos usuários

Fevereiro

● Encontro com as Famílias: Tema - Conhecendo a Eufraten e a
proposta de trabalho
● Renovação dos cadastros dos usuários que já participavam e
inserção de novos usuários

Março

● Workshop de Tecnologia na Empresa Daitan

Abril

● Oficina de Cookie – Isabel Quirino
● Oficina de Pães artesanais – Rosani Ap. Turra
● Ação intergeracional contra a Dengue

Maio

● Ação Intergeracional de Conscientização do Meio Ambiente
● Palestra sobre Tipos de Violência – Carlos Alberto da Silva
● Cine Reflete: Combate ao abuso sexual infantil e de
adolescentes (18 de maio)
● Passeio ao Sesc Campinas 33ª Bienal de Artes
● Encontro com famílias e Palestra sobre Prevenção ao uso de
Drogas – André Granjeiro

Junho

● Torneio interno de Futebol;
● Ação Intergeracional sobre o Combate e a Exploração do
Trabalho Infantil
● Palestra: Educação Financeira para Jovens
● Palestra: Marketing pessoal e o Profissional do Futuro - Empresa
Mexican
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● Agendamento Cadastro Único - Presença do carro que realiza o
cadastro em nossa unidade

Julho

● Integração Intergeracional - Festa interna Junina
● Formatura do grupo da oficina de Preparação para o Mercado
de Trabalho

Agosto

● Gincana do Autoconhecimento para Adolescentes

Setembro

● 2 ações Setembro amarelo
● Encontro de Famílias – Palestra Limites – Rosângela Turra
● Roda de Conversa Intergeracional - Grupo Heroica
● Torneio interno de Judô
● Ciclo de Profissões - Bosch

Outubro

● Palestra: Como elaborar seu Currículo - CIEE
● Palestra: Prevenção do Câncer - Outubro Rosa – Rosani Ap.
Turra
● Agendamento Cadastro Único - Presença do carro que realiza o
cadastro em nossa unidade

Novembro

● Cine Reflete - Consciência Negra
● Palestra: Educação Financeira - PWC
● Graduação dos participantes da oficina de Judô
● Sarau Cultural
● Participação dos Jovens do evento Royal Jovem - Hotel Palm
Plaza
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Dezembro

● Apresentação de Violão e flauta empresa Nortel
● Formatura do grupo da oficina de Preparação para o Mercado
de Trabalho
● Formatura: Robótica

Outras atividades
Reuniões diversas com rede, participação em comissões
Fevereiro

•

Reunião para discussão de um caso

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

•

Reunião para recadastramento programa Mesa Brasil SESC
Campinas

Abril

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

Maio

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

•

Reunião Intersetorial - CRAS Campo Belo

Junho

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

Setembro

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

Outubro

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

•

1 Reunião Intersetorial - CRAS Campo Belo

•

1 Encontro de Supervisão, Assessoria Técnica e Externa

•

1 Reunião Intersetorial - CRAS Campo Belo

Novembro

Formação / Capacitação / Participação em seminários diversos
Janeiro

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Universo de
Conflitos e Soluções

•

Formação Pedagógica para a equipe – Tema: Benefícios do Yoga
para Crianças e Adolescentes

Fevereiro

•

Formação Pedagógica para equipa - Tema: Organizando os
Pensamentos

24

•

Capacitação para equipe de cozinha - Tema: Boas Práticas na
manipulação de Alimentos – CEASA

Março

•

Capacitação: Tá na mesa - SESC

•

Capacitação Conselho Municipal de Assistência Social:
Renovação Certificação

Abril

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Senoide da Vida Entenda a Depressão

Maio

•

Capacitação para equipe - Tema: Primeiros Socorros

Junho

•

Capacitação: Gerir Estratégico - FEAC

•

Capacitação: Mesa Brasil - SESC

•

Capacitação: Mesa Brasil – Metrocamp

Julho

•

Capacitação: Gerir Estratégico – FEAC

Agosto

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Prática de Yoga para
Crianças

Setembro

•

Formação Projeto Algar – Talentos do futuro

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Saneamento Mental

•

Capacitação: Adolescência e o Uso de Drogas - CRAS Campo
Belo

•

Capacitação Fundo Investimento Esportivo de Campinas FIEC –
chamamento

Outubro

Novembro

•

Encontro das Entidades - Projeto Bosch

•

Família em situação de Risco - CMDCA

•

Capacitação sobre Chamamento CMAS - LOAS 2020

•

Capacitação: Gerir estratégico - Rodada Social

•

Capacitação: Gerir estratégico - FEAC

•

Treinamento Prefeitura-SEI- Manual de Procedimentos para
Abertura de Processo Administrativo Eletrônico

Atividades de gestão, monitoramento e avaliação
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Realizadas
durante

o

ano todo

•

2 Monitoramentos da CSAC

•

4 Reuniões Coordenação Pedagógica

•

25 Reuniões de Equipe Educação/ADM

•

10 Reuniões de Educação/Serviço Social

•

191 Reuniões de Avaliação com educadores (frequência diária).

Relatório quantitativo do serviço social
Atividades

Nº em 2019

Atendimento

Crianças,

presencial

jovens, adultos e idosos

Atendimento

Busca

telefônico

(usuários) faltantes

Visitas

adolescentes, 238
de

educandos 223

Rede

25

Total

248

Domiciliares

Em média 12 ao mês

Outras

Fev. 1 Visita da E.E. Francisco de
Assis
Julho. Visita do Projeto “Encontro
entre ONGs”

Cadastro
Notificações

Relatórios

Totais

122

/ SIGM

235

Cadastro interno

238

Total

473

Outros serviços

28 Relatórios de Encaminhamento

Sociais

1

Internos

218

PMC / Monitoramento

15

Total

234
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Grade atividades
CENTRO DE CONVIVÊNCIA - ATIVIDADES PARA CRIANÇAS

CENTRO DE CONVIVÊNCIA - ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS
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Observação:
No primeiro semestre tivemos a oficina Talentos do Futuro, oferecida pelo Instituto Algar
e atendeu o público jovem.

CIDADE DO AUTOCONHECIMENTO - JARDIM DO LAGO 2
Serviço de convivência e fortalecimento Centro de convivência Inclusivo e
Intergeracional
Coordenação Técnica
Coordenação geral: Carmen Lúcia Ferreira Martines
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.
Abrangência territorial: Jd. Bandeiras II, Jd. Santa Marta, Jd. Santa Rita de Cássia, Jd.
Santa Cruz, Jd. São José, Vila Lourdes, Pq. Camboriú, Pq. Oziel, Jd. Monte Cristo, Jd. Do
Lago II, Vila Taubaté (Gleba B), Jd. Do Lago Continuação, Jd. Icaraí e Residencial Carvalho
de Moura.
Período de realização: 08:00h às 11:00h e das 13:40h às 16:30h
Objetivo geral: Contribuir para a proteção social básica e o desenvolvimento do
autoconhecimento e das potencialidades dos educandos (usuários), promovendo a
autonomia no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliando o acesso aos direitos,
à convivência familiar e comunitária e o exercício da cidadania, prevenindo à
vulnerabilidade às situações de risco pessoal e social.
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Objetivos específicos:
• Estimular o protagonismo, através do acesso à informação sobre direitos de cidadania;
• Fomentar a participação dos educandos (usuários) no controle social do SUAS;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências de vida e que estimulem e
potencialize o desenvolvimento da autonomia;
• Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, esportivas e de lazer, com vistas ao
desenvolvimento e novas sociabilidades;
• Detectar necessidades e motivações, despertando potencialidades e capacidades
para novas perspectivas e projetos de vida;
• Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares
e comunitários;
• Prevenir o confinamento e o abrigamento institucional das pessoas idosas;
• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social de assistência social nos territórios;
• Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações
de afetividade e sociabilidade;
• Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiência
e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social;
• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no
processo de desenvolvimento infantil;
• Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares
e sociais;
• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
• Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional;
• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania
e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas
básicas;
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• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem
como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida,
propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo
social, detectar necessidades, motivações, habilidades e talentos;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências que estimulem e potencialize a
condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autoestima e
protagonismo social dos jovens, estimulando a participação na vida pública no território,
ampliando seu espaço de atuação para além do território, desenvolvendo competências
para a compreensão crítica da realidade da realidade social e do mundo
contemporâneo;
• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares
e comunitários;
• Fortalecer os indivíduos e famílias na superação, e enfrentamento de todas as formas
de preconceito e discriminação, gênero, etnia, orientação sexual, religiosa, refugiados,
imigrantes, dentre outros;
• Fortalecer a convivência e os vínculos comunitários, ressignificar os espaços públicos,
potencializando a capacidade protetiva das famílias e comunidades.

Ações realizadas diretamente com os educandos (usuários) (Descrição)
Janeiro

● Atividades de férias com os educandos (usuários)
● Encontro de planejamento das atividades do ano
● Renovação dos cadastros dos usuários que já participavam e
inserção de novos usuários

Fevereiro

● Encontro com as Famílias: Tema - Conhecendo a Eufraten e a
proposta de trabalho
● Renovação dos cadastros dos usuários que já participavam e
inserção de novos usuários
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Março

● Workshop de Tecnologia na Empresa Daitan

Abril

● Oficina de Cookie – Isabel Quirino
● Ação intergeracional contra a Dengue

Maio

● Ação Intergeracional de Conscientização do Meio Ambiente
● Cine Reflete: Combate ao abuso sexual infantil e de
adolescentes (18 de maio)
● Passeio ao Sesc Campinas 33ª Bienal de Artes

Junho

● Torneio interno de Futebol;
● Ação Intergeracional sobre o Combate e a Exploração do
Trabalho Infantil
● Palestra: Educação Financeira para Jovens
● Palestra: Marketing pessoal e o Profissional do Futuro - Empresa
Mexican

Julho

● Formatura do grupo da oficina de Preparação para o Mercado
de Trabalho

Agosto

● Gincana do Autoconhecimento para Adolescentes

Setembro

● 2 ações Setembro amarelo
● Encontro de Famílias – Palestra Limites – Nair Attencia
● Torneio interno de Judô
● Ciclo de Profissões - Bosch

Outubro

● Palestra: Como elaborar seu Currículo – CIEE
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Novembro

● Cine Reflete - Consciência Negra
● Palestra: Educação Financeira - PWC
● Graduação dos participantes da oficina de Judô
● Sarau Cultural
● Participação dos Jovens do evento Royal Jovem - Hotel Palm
Plaza

Dezembro

● Apresentação de Violão e flauta empresa Nortel
● Formatura do grupo da oficina de Preparação para o Mercado
de Trabalho
● Formatura do grupo da oficina de Robótica

Outras atividades
Reuniões diversas com rede, participação em comissões
Fevereiro

•

Reunião para recadastramento programa Mesa Brasil SESC
Campinas

Abril

•

Reunião com a Rede sócio assistencial (2x)

•

Reunião Intersetorial - CRAS Bandeiras

•

Reunião com outras políticas publicas (Saúde, Educação,
Habitação, etc) (2x)

Maio

•

Reunião com a Rede sócio assistencial

•

Reunião Intersetorial - CRAS Bandeiras

•

Reunião com outras políticas publicas (Saúde, Educação,
Habitação, etc) (2x)

Julho

•

Reunião dos Conselhos Setoriais de Direitos

Agosto

•

Reunião Intersetorial - CRAS Bandeiras

Setembro

•

Reunião Intersetorial - CRAS Bandeiras

Outubro

•

Reunião com a Rede sócio assistencial para acompanhamento
e discussão de casos
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•

Reunião com a Rede Socio assistencial (Grupo de Trabalho SCFV
regional, micro território)

Dezembro

● Reuniões de Grupo de Trabalho de Reordenamento do SCFV
ampliado
Formação / Capacitação / Participação em seminários diversos

Janeiro

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Universo de
Conflitos e Soluções

•

Formação Pedagógica para a equipe – Tema: Benefícios do Yoga
para Crianças e Adolescentes

Fevereiro

•

Formação Pedagógica para equipa - Tema: Organizando os
Pensamentos

•

Capacitação para equipe de cozinha - Tema: Boas Práticas na
manipulação de Alimentos – CEASA

Março

•

Capacitação: Tá na mesa - SESC

•

Capacitação Conselho Municipal de Assistência Social:
Renovação Certificação

Abril

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Senoide da Vida Entenda a Depressão

•

Seminário Diálogos com a Rede: Fortalecendo a Prática para a
Prevenção e a Defesa da Criança e Adolescentes;

Maio

•

Capacitação para equipe - Tema: Primeiros Socorros

Junho

•

Capacitação: Gerir Estratégico - FEAC

•

Capacitação: Mesa Brasil - SESC

•

Capacitação: Mesa Brasil – Metrocamp

Julho

•

Capacitação: Gerir Estratégico – FEAC

Agosto

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Prática de Yoga para
Crianças

Setembro

•

Formação Projeto Algar – Talentos do futuro

•

Formação Pedagógica para equipe - Tema: Saneamento Mental
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•

Capacitação: Adolescência e o Uso de Drogas - CRAS Campo
Belo

•

Capacitação Fundo Investimento Esportivo de Campinas FIEC –
chamamento

Outubro

Novembro

•

Encontro das Entidades - Projeto Bosch

•

Família em situação de Risco - CMDCA

•

Capacitação sobre Chamamento CMAS - LOAS 2020

•

Capacitação: Gerir estratégico - Rodada Social

•

Capacitação: Gerir estratégico - FEAC

•

Treinamento Prefeitura-SEI- Manual de Procedimentos para
Abertura de Processo Administrativo Eletrônico

Atividades de gestão, monitoramento e avaliação
Realizadas
durante
ano todo

o

•

2 Monitoramentos da CSAC

•

4 Reuniões Coordenação Pedagógica

•

25 Reuniões de Equipe Educação/ADM

•

10 Reuniões de Educação/Serviço Social

•

191 Reuniões de Avaliação com educadores (frequência diária).

Relatório quantitativo do serviço social
Atividades
Atendimento presencial

Nº em 2019
Crianças,

adolescentes, 411

jovens, adultos e idosos
Atendimento telefônico

Visitas

Cadastro / Notificações

Individual

685

Rede

30

Total

715

Domiciliares

32

Institucionais

2

Totais

34

SIGM

380

34

Relatórios

Cadastro interno

411

Total

791

Outros serviços

3

Sociais

5

Internos

320

PMC / Monitoramento

15

Total

343

Grade atividades
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Observação:
•

No primeiro semestre tivemos a oficina Talentos do Futuro, oferecida pelo
Instituto Algar e atendeu o público jovem.

•

No segundo semestre tivemos a oficina de robótica, oferecida em parceria com
o Instituto Robert Bosch e Waas.

•

No segundo semestre a oficina de Música/Coral da educadora Juliana foi
encerrada e iniciou a oficina de Violão do educador Daniel para usuários a partir
de 10 anos (intergeracional).
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Projetos Executados
Projeto Vitória pelo Esporte

Objetivos

Oferecer a prática do esporte com autoconhecimento. Levando a

do projeto

criança e o adolescente a perceber suas atitudes, tornando-se capaz de
transformá-la e construir uma convivência harmoniosa consigo mesmo
e com o grupo. Exercer a cidadania através da convivência com a
diversidade social, cultural e étnica contribuindo para a formação do
cidadão crítico e participativo.

Atividades

Oficinas semanais de: Vôlei, Futebol, Corpo em Movimento, Vencendo

oferecidas

Desafios, Vivenciando Esportes e Judô.

Ganhos

Trabalhar em equipe com ética e respeito. Visão estratégica e
desenvoltura física e emocional.
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Projeto Educação em @ção

Objetivos

Possibilitar a formação pessoal e profissional. Utilizar a informática

do projeto

como ferramenta para a transformação e exercício da cidadania.
fortalecer o protagonismo juvenil, incentivando o hábito de estudar, a
boa postura, o falar corretamente, desenvolvendo a iniciativa própria, o
senso crítico e a criatividade.

Atividades

Oficinas semanais de: Informática, Preparação para o Mundo do

oferecidas

Trabalho e Tecnoarte.

Ganhos

Jovens éticos, dinâmicos, com maior capacidade de concentração, foco
e trabalho em equipe.

38

Projeto Qualidade de Vida na Família
Objetivos

Estimular a construção da qualidade de vida na família e contribuir para

do projeto

o seu desenvolvimento pessoal, familiar, profissional, social e
comunitário.

Atividades

Oficinas semanais de: Yoga, Informática, Artesanato, crochê, palestras,

oferecidas

oficinas de bijuterias e culinária, atendimento social e visitas
domiciliares.

Ganhos

Saúde, bem-estar e equilíbrio para conviver em família e educar com
produtividade os filhos; Unificação de linguagem e parceria na educação
para a vida das crianças, adolescentes e jovens.
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Projeto Educando para a vida com autoconhecimento.
Objetivos

Proporcionar às crianças a partir de 06 anos, adolescentes, jovens e suas

do projeto

famílias, vivências socioeducativas no campo da arte, esporte, cidadania
e profissionalização, que possibilitam o autoconhecimento, levando-os
a identificar e trabalhar suas dificuldades comportamentais descobrindo
seu potencial criativo para superá-las e tornarem-se agentes
transformadores de sua realidade social.

Atividades

Oficinas de Refletir e Brincar, Cerebrar, Dança, Ballet, Capoeira,

oferecidas

Educarte (artesanato), Descobrir-se Brincando, Violão, Flauta e Coral,
Yoga, Meditação, Autoconhecimento, Teatro, Futebol, Vôlei, Judô,
Corpo em Movimento, Informática e Cidadania, Inglês e Preparação
para o Mundo do Trabalho.

Ganhos

Aprender a educar suas emoções, conviver nos ambientes em harmonia
e descobrir seu potencial criativo.
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Programa Educando para a Vida

Objetivos

Desenvolver, nas crianças, adolescentes e educadores voluntários a

do projeto

ciência do autoconhecimento com criatividade e descontração.
Estimulando o potencial humano, transformando vidas.

Atividades

Atividades realizadas aos sábados por uma equipe de voluntários. São

oferecidas

utilizadas diversas estratégias como: Jogos esportivos, brincadeiras,
dinâmicas de grupos, Yoga, Meditação, atividades artísticas e rodas de
reflexão.

Ganhos

Fortalecimento de vínculo; desenvolvimento do respeito mútuo e as
diferenças aprendendo a educar as emoções e aumentando a
capacidade de viver em sociedade de forma harmônica.
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Projeto Transformando a Comunidade através da Arte

Objetivos

Promover a expressão do belo, dando vazão ao potencial humano.

do projeto

reconhecer e explorar as possibilidades criativas do corpo, estimulando
a consciência corporal, o ritmo e a desenvoltura, aumentando a
autoestima. Contribuir para a melhoria do desempenho escolar.
Fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Atividades

Oficinas de Dança, Ballet, Violão, Flauta, Coral, Capoeira, Educarte,

oferecidas

Artesanato, Descobrir-se Brincando, Coral, Desenho Artístico e Teatro.

Ganhos

Melhora da capacidade de concentração, equilíbrio e criatividade.
Elevação da auto estima e auto confiança.
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Projeto Construindo com as Próprias Mãos
Objetivos

Construir ambientes inspirados na cultura grega, utilizando restos de

do projeto

doações de obras, pedaços de calçamento, pedras e estátuas
quebradas. Estimulando nas crianças, adolescentes e famílias a arte do
autoconhecimento.

Atividades

Mutirão da construção de ambientes; Jardinagem, restauração de

oferecidas

estátuas, vasos e colunas gregas.

Ganhos

Desenvolve o potencial humano; Combate o estresse; Estimula a
determinação; Fortalece o trabalho em equipe; Expande a criatividade.

Resultados alcançados
● Maior acesso à informação sobre direitos de cidadania através das ações e
Oficinas oferecidas;
● Maior vínculo com as famílias, aumentando a participação dos mesmos nas
ações e atividades da Fundação Eufraten;
● Melhora do comportamento dos nossos educandos (usuários) em todos os
âmbitos de vida, sentindo-se mais tranquilos e confiantes nas resoluções da vida;
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● Participação ativa de crianças e adolescentes, jovens e adultos nas ações
artísticas, colaborando no aumento da autoestima e desenvoltura pessoal;
● Potencialização da autoestima, aumentando o protagonismo social do
adolescente e do jovem na comunidade como participação efetiva no grêmio
estudantil e em movimentos da escola;
● Propiciamos vivências que valorizaram as experiências de vida e que
estimularam a oportunidade de expressão de suas vivências e ideias;
● Reconhecimento da comunidade pelo trabalho realizado na Fundação Eufraten,
dando maior visibilidade e procura pelo serviço oferecido;
● Proximidade do serviço às famílias reduzindo e prevenindo situações de
isolamento e risco social.
● A melhora no comportamento, demonstrou melhoria na qualidade de vida dos
educandos (usuários), estimulando-os a continuarem no serviço e contribuindo
para o desenvolvimento no seu projeto de vida.
● Melhora da capacidade de concentração, equilíbrio e criatividade; elevando a
autoestima e autoconfiança.
Com base nos questionários respondidos individualmente pelos educandos (usuários)
e seus responsáveis no fechamento do ano de 2019, podemos afirmar que:
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Depoimentos das famílias e educandos (usuários)

“Aprendi a controlar minhas emoções, meus pensamentos,
meu comportamento e meus sentimentos.”
Rafaella Silvério da Silva, 12 anos

“A Eufraten me ajudou no autoconhecimento a descobrir o
yoga e seus beneficios e no auto-controle, me deixa calma e
com

uma

postura

melhor

tanto

fisicamente

como

mentalmente.”
Winny Marinho Andrade – 12 anos
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“Antigamente na minha casa eu era muito bagunceiro, muito
agitado, até na escola eu brigava com todo mundo por
qualquer coisa. Mais depois que eu descobri a fundação, fiz o
yoga todos os dias que vinha para cá, fiz as atividades que me
ajudaram a entender mais sobre a vida e a me comportar, eu
melhorei muito nessas coisas que eu fazia de errado. E até hoje
estou aqui na fundação completando 4 anos de alegria, de
controle nas minhas emoções e diversão; desde a entrada até
a saída que e a hora aonde eu fico triste por ter que ir embora daqui. Em toda a minha
vida (que eu me lembro) nunca gostei de tanto da fundação do que outra coisa.”
Gabriel Ribeiro Pereira – 12 anos

“Eu estou mais focado, mais calmo, estou utilizando muito
mais meu universo de soluções...”
Julio Rodrigues Ribeiro, 13 anos

“Muitas coisas, antes de entrar aqui na, eu não esperava as
pessoas terminarem de falar e já saia atrapalhando, hoje eu sei
esperar o momento certo e a hora certa.”
Ingrid Malafaia de oliveira, 13 anos
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“Aprendi que devemos praticar o autoconhecimento todo
tempo para sabermos o que queremos, nossos sonhos, desejos,
sentimentos e solucionar problemas. Houve grande melhoria no
meu comportamento, porque a partir do ensinamento da
fundação pude reconhecer os meus sentimentos encontrando a
solução e fazer com que não afetasse meu comportamento.
Me sinto muito bem, os professores são excelentes
profissionais, a estrutura da fundação é incrível e as aulas são produtivas. Eu

gosto

muito das atividades que participo, por que elas me auxiliam para ter boas escolhas
tanto no profissional quanto na vida mesmo, cada atividade tem um forma de
aprendizado para minha vida: desenho (criatividade, foco, etc.), informática (foco,
conhecimento com sistemas de computadores, etc.) e PMT(autoconhecimento,
comportamento, etc.)”
Williany Gabriela de Oliveira, 14 anos

“A Fundação me traz aprendizagem e alegria para que eu seja
uma pessoa boa no futuro e por isso eu gosto muito da
Fundação Eufraten. Eu gosto deste local porque ele é tranquilo
e calmo igual quando eu faço yoga uma das melhores coisa
que a Fundação Eufraten ensina para você seguir a sua vida.”
Luiz Miguel Teixeira dos Santos – 12 anos

“Eu gosto da Fundação porque ensina coisas que não ensinam
na escola e a gente não precisa só aprender a escrever e ler a
gente precisa se preparar para vida então é isso que a
fundação ensina ensina a gente a pensar sobre nossas
decisões para não fazer as decisões erradas ela ensina a gente
a pensar sobre o futuro sobre um bom emprego a gente tem
que estar preparado para isso. Na yoga e na meditação ajuda
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a gente a ficar mais calma e ajuda a gente a se concentrar. A fundação ensina também
a respeitar o outro a ouvir a opinião das outras pessoas porque a gente pode até
aprender com a opinião diferente da outra pessoa.”
Helena Silvério 7 anos.

“Aprendi

o

autoconhecimento,

a

trabalhar

com

responsabilidade, atitude, a desenvolver meu pensamento
crítico, e minhas habilidades pessoais.”
Nikaeli da Silva Rodrigues, 17 anos

“Somos mais unidas e a maneira como se comporta com as
pessoas está melhor.”
Camila Rodrigues, mãe da educanda Sophia C. Rodrigues
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Recursos humanos envolvidos nas atividades – fim
Nome

Escolaridade

Função

Regime

Aline A. Ramos Queiroz

Ensino Superior

Educadora Física

CLT

Andrea C. Roque Trentin

Ensino superior

Assistente

CLT

administrativo
Carmen L. A.Ferreira Martines
Cristiane

R.

Rodrigues

Ensino superior

de Ensino superior

Coordenadora técnica

CLT

Assistente Social

CLT

Oliveira
Daiane Dias Pinto

Ensino médio

Serviços Gerais

CLT

Daniel M. dos Santos

Ensino médio

Jardineiro

CLT

Elisa Tami Ito

Técnico

Assistente

CLT

Adm/Financeiro
Maria José de Paula

Ensino médio

Cozinheira

CLT

Maria Valéria Quirino

Ensino superior

Assistente Social

CLT

Moises Moreira Cruz Souza

Ensino médio

Ajudante geral

CLT

Miryan Cassiano de Oliveira

Ensino superior

Educadora Social

CLT

Nair de S.Pi Chillida Attencia

Ensino superior

Coordenadora

CLT

pedagógica
Patricia Mara A. Pereira

Ensino médio

Cozinheira

CLT

Raquel Caproni Ramos

Ensino superior

Analista financeira

CLT

Rellison Kleriston M. dos Santos Ensino superior- Auxiliar de escritório

CLT

cursando
Rosangela Maria Turra

Ensino superior

Coordenadora

CLT

pedagógica
Sandra Batista Caldas

Ensino médio

Serviços Gerais

CLT

Agda Christie de Souza

Ensino superior

Oficineira de teatro

MEI
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Alaurie M. Porfirio da Silva

Ensino superior

Oficina de dança e MEI
balé

Andre Luis P. Silva

Superior incompl.

Manutenção software

MEI

Artur J.Squarisi de Carvalho

Ensino superior

Oficineiro de judô

MEI

Carlos Alberto da Silva

Ensino médio

Oficineiro

de MEI

informática
Daniel Balloni

Ensino superior

Oficineiro de violão

MEI

Daniel Machado de Camargo

Ensino superior

Oficineiro de violão

MEI

Fernanda Bozola S. Serra

Ensino superior

Apoio Administrativo

MEI

Jean Carlos Tenorio Pelaes

Superior

Oficineiro

incompleto

informática e desenho

Ensino superior

Oficina de flauta e MEI

Juliana Maria C. de Oliveira

de MEI

coral
Lukas Gouvea Vieira

Ensino superior

Izabel Cristina Quirino

Oficina esportes

MEI

Oficina de artesanato

MEI

Matheus Alves Soldera

Ensino superior

Oficina de futebol

MEI

Claudio Nicolas

Ensino médio

Oficina de capoeira

Voluntár
io

Maria Zélia

Ensino superior

Oficina de artesanato

Voluntár
io

Cecília Ribeiro

Ensino superior

Educadora social

Voluntár
io
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Recursos financeiros utilizados
Fonte

Valor (R$)

Termo de Colaboração- SMCAIS

964.829,27

FMDCA-Fundo Municipal dos Direitos da 64.789,00
Criança e Adolescente
FIEC-Fundo de Investimento de Campinas

30.000,00

Programa de Alimentação Escolar

31.831,36

Recursos próprios (Doações)

425.394,78

Outros Recursos Próprios

116.588,23

Isenção da Cota Patronal

151.600,17

Total

1.785.032,81

Caros colaboradores,
2019 foi um ano de muitos desafios, trabalho e crescimento para todos nós.
O fato de construirmos juntos, o mesmo ideal, num ambiente saudável, onde todos
cuidam de tudo e de todos, foi um grande privilégio e uma oportunidade constante de
aprendizado e descoberta do nosso potencial produtivo.
Vivenciamos a arte do Educar-se, educando com autoconhecimento, junto com as
crianças, adolescentes, suas famílias e parceiros, transformando vidas, construindo um
futuro melhor para todos.
Juntos somos mais fortes!
Juntos sempre!
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