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Identificação da entidade
Associação Comunitária Monte Azul
Região: São Paulo (sul)
Município: São Paulo
CNPJ 51.232.221/0001-26
Presidente
Martin Eberhard Nelzow
RG: 11.453.558
CPF: 048.032.788-22
Mandato:
Início: 6 de abril de 2011
Término: 6 de abril de 2013
Inscrições:
Lei de Utilidade Pública
Municipal: decreto nº 28.525/90 de 05/02/90
Estadual: decreto nº 39.526 de 16/11/94
Federal: decreto nº 50.517/61 de 16/02/98
Certificado de Fins Filantrópicos: decreto nº 2.536 de 07/04/98
Registro CEAS: 3737
Promoção Social: 323.000/95
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente registro nº 158/CMDCA/94
Isenção da Quota Patronal: Proc. Nº 35464.000380/99-03 em 28/05/99

Finalidades estatutárias
A Associação Comunitária Monte Azul tem por finalidades (Cód. Civil de 2002, art. 54, I):
Promover o amor ao ser humano, proporcionando oportunidades através da educação, cultura e saúde,
principalmente para as pessoas não privilegiadas se desenvolverem material, social e espiritualmente,
estimulando-as para agirem conscientemente e com amor.
II-Promover atendimentos na área da Assistência Social
III-Promover atendimentos na área de educação, inclusive para portadores de deficiências
IV-Promover atendimentos e campanhas na área da saúde.
V-Promover atividades recreativas, culturais, ambientais e esportivas.
VI-Atuar como órgão de apoio e serviço à comunidade.
VII-Realizar parcerias com entidades afins
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Assistência Social
1. Origem dos recursos de 2011 : Verba dos convênios com SAS, doações de pessoas físicas
2. Infraestrutura
Núcleo Monte Azul: Av. Tomas de Souza 552: sede com 2 salas para administração, 1 almoxarifado,
1 Centro Cultural (teatro), Centro para crianças e Adolescentes: 4 salas de aula, 1 cozinha, 1 sala de
musica, 1 sala de reuniões, banheiros e pátio. “Caminhando Juntos” (espaço para atendimento de
pessoas com deficiência intelectual CREAS): 4 salas de aula, banheiros, recepção, sala de
administração, pátio.
Na favela Monte Azul: Vitalina Grassmann, 290: CJ: 1 prédio com 1 marcenaria, 1 padaria, 1
biblioteca, 1 loja, cozinha e refeitório, banheiros. 1 prédio com sala de aula marcenaria, sala de
aula panificação, 1 sala para manutenção. 1 Casa com 1 sala de Informática e 1 sala de aula.
Banheiros.
Núcleo Peinha:
Rua Itapaiuna, 36: Centro para Crianças e Adolescentes: 1 Anfiteatro, 1 sala para informática, 1
biblioteca. 3 salas de aula com banheiros, cozinha, dispensa, sala para administração, espaços
externos.
Núcleo Horizonte Azul
Rua Agatino de Esparta, 25 - Centro para Crianças e Adolescentes: 1 salão de teatro com camarim,
banheiros, sala para bazares, 1 biblioteca, 1 sala de artes, 4 salas de aula com banheiros, 1 salas
para administração, cozinha, refeitório. Centro para Jovens: 1 sala de aula, 1 marcenaria, 1 sala de
informática, banheiros.(os alunos usam também o teatro e o refeitório do CCA)
INTRODUÇÃO:
Relação de nosso trabalho com as Orientações do PLASSP
 O nosso serviço está vinculado às orientações do PLASSP através de sua oferta de um espaço de
convivência, sócio educativo cujo atendimento abrange as famílias moradoras na região, com o
objetivo de contribuir para que saiam da situação de exclusão social e que tenham garantidos
seus direitos.
 Garantia de atendimento às crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, e aos jovens de
15 à 24 anos, atendendo em dois horários para ir de encontro às necessidades das famílias.
 Recebendo, orientando e possibilitando o atendimento ao adolescente em cumprimento de
medida sócio-educativa em meio aberto.
 Oferecendo um espaço de escuta e acolhimento para toda comunidade numa complementação
na construção de nosso trabalho em sintonia com as necessidades detectadas e as possíveis
soluções sugeridas.
 Oferecendo as gestantes, puérperas e seus familiares, um trabalho de acolhimento, de
escuta, grupos de trabalhos, palestras e fortalecimento das mulheres e suas famílias na
relação materna/paterna e na importância deste vinculo na construção da resiliência e
fortalecimento das individualidades, através da CASA ANGELA – Centro Materno Infantil.
 Temos também um trabalho de acolhimento e fortalecimento dos indivíduos portadores
de
deficiências. “Caminhando Juntos”
 Oferecendo um espaço cultural, onde a comunidade tem a possibilidade de participar de
variadas formas de expressão artísticas e culturais, contribuindo para ampliação do universo
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cultural, o enriquecimento e desenvolvimento dos indivíduos, através de nosso projeto “Raízes
Culturais”.
 Oferecendo um trabalho de acompanhamento e tratamento a usuários de drogas e suas
famílias, através da “Casa da Trilha” .
 Além disso, também trabalhamos com a prevenção através de nossa ação sócio educativa.
 Buscamos ainda, através de reuniões e atendimento individuais, detectar as situações de
vulnerabilidade e exclusão, encaminhando e contribuindo para que os usuários tenham acesso a
seus direitos. E, assim também podemos ter dados para o levantamento de indicadores de
necessidades.
 Estamos em consonância com o PLAS/SP quando buscamos zelar pela qualidade de nossos
espaços de atendimento ao público usuário.
Também, quando entendemos que nosso trabalho é na busca de uma relação humana equânime,
com respeito à dignidade como cidadão de direitos dos quais estamos a serviço para que
tenhamos uma sociedade verdadeiramente justa. Onde os indivíduos se tornem emancipados e
desenvolvam o protagonismo e a cidadania.
Também quando atuamos de modo a « ...desenvolver potencialidades, construir desejos,
esperança, felicidade, alegria, auto-estima, protagonismo, expressão de idéia, enfim, o
desenvolvimento Humano, que irmanado ao desenvolvimento social produzem o patamar
civilizatório da dignidade humana. Este alcance deve ser fomentado e subsidiado pelo poder
público.... » (PLAS/SP - 2002-2003)
 Na busca pela defesa de direitos. No combate as desigualdades.
 Na participação nos Fóruns: (Assistência Social, Da Criança e do Adolescente, etc.)

1. Centro para Crianças e Adolescentes (Nossa Ciranda) Monte Azul:
Atendemos150 crianças e adolescentes de 6-14 anos de famílias em vulnerabilidade social dos
bairros Monte Azul, Casa Blanca, Jardim Mirante, Jardim São Luís, Vila das Belezas, Jardim
Ibirapuera.
Recursos Financeiros utilizados: verba do convênio com a SMADS, doações.
Recursos humanos envolvidos: 4 Agentes Operacionais, 1 Cozinheira, 1 Assistente Técnico, 1
Diretora, 5 Educadores.
Objetivos e estratégias utilizadas:
 Objetivo 1: Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento
de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; específicamente:
Proteger as crianças em relação ao tráfico de drogas.
Ação: O trabalho do Pontinho de Cultura e a Oficina Circense atende as crianças nos horários de
mais vulnerabilidade com a finalidade de manter a praça central da favela Monte Azul como
espaço comunitário saudável. Avaliação positiva. Crianças que não freqüentaram o CCA antes
começaram à freqüentar. A alegria voltou à praça.
Ação: No caso de um adolescente já envolvido: Conversamos com o responsável, fizemos
encaminhamento médico e terapêutico, visitamos a família; houve encaminhamento para Casa da
Trilha. Avaliação: Infelizmente fizemos tudo que poderíamos; mesmo assim a criança continuou.
 Objetivo 2: Envolver os pais no trabalho da Monte Azul.
Ações: Fizemos reuniões com os pais, convidamos para visitar as salas de aula, convidamos alguns
para acompanhar nos passeios; convidamos para o Bazar Natalino.
Avaliação: A participação ainda não é como esperamos, mais ficamos feliz, pois, tivemos uma
grande participação das famílias nas apresentações de Natal.
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 Objetivo 3: Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Fortalecer a
estrutura familiar (agressividade, omissão).
Ação: Procuramos estar bem atentos se a criança está sofrendo algum tipo de violência em casa.
Fizemos visitas quando percebemos muita agressividade; com bastante cuidado orientamos e
falamos sobre a importância do diálogo com o filho. A criança que bate muito com certeza
também apanha muito. Avaliação: Percebemos melhora na atitude agressiva de alguns pais em
relação às crianças. Ação: Melhorar o espaço externo para ele se tornar mais adequado sem
interferência nas brincadeiras (ex: carros da Monte Azul e outros carros que entram no pátio para
descarregar). Proibimos a entrada dos carros. Avaliação: foi um sucesso. Agora as crianças têm um
espaço onde possam brincar sem interferência.
 Objetivo 4: Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças
e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos
e propiciar sua formação cidadã;
Ações: Diminuir a quantidade de horas das crianças frente à televisão, lan house e jogos
eletrônicos. Conscientizarmos os pais sobre os malefícios causados. Enviamos trabalhos manuais
para as crianças realizar em casa. Divulgamos o projeto “Pontinho de Cultura” e demais atividades
oferecidas pela Monte Azul. No final do ano cada criança ganhou um jogo de presente (xadrez,
quebra-cabeça, dama, jogo da memória).
Avaliação: é um processo lento. Devemos falar sempre nas reuniões de pais. Continuar enviando
trabalhos manuais para casa.


Objetivo 5: Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
Ação: participamos dos fóruns da Assistência Social da região e da cidade. Avaliação: ficamos mais
informados. A nossa atuação ainda é muito tímida.
 Objetivo 6: Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema
educacional.
Ações: Auxiliar as crianças que apresentam dificuldades no aprendizado, parceria com a nossa
biblioteca; tivemos a Izabel que auxiliava as crianças com dificuldade de aprendizagem. Criamos o
bauzinho de leitura (momento de leitura). Promovemos a leitura das Peças de teatro.
Avaliação: as açoes feitas no grupo tiveram um bom resultado. As crianças melhoraram na leitura e
algumas até emprestavam livros na biblioteca. Mas com a Izabel não deu muito certo, pois, por
falta de espaço tínhamos que levar as crianças até a biblioteca, pois, não tínhamos espaço aqui no
Centro Cultural. Ficou muito cansativo para a voluntária que tinha que levar e trazer várias vezes.
Obs.: Agora que a sala de música voltará a ser sala de terapia, ficará tudo mais fácil. Faremos uma
época de Português e Matemática (de forma bem lúdica).
2. Centro para Crianças e Adolescentes (Nossa Ciranda) Peinha:
Atender 150 crianças e adolescentes de 6-14 anos de famílias em vulnerabilidade social, dos
bairros Jardim. Santo Antônio, Paraisópolis, Favela Pullman.
Recursos Financeiros utilizados: verba do convênio com a SMADS, doações.
Recursos humanos envolvidos: 3 Agentes Operacionais, 1 Ass. Técnico, 1 Cozinheiro, 1 Diretora, 5
Educadores.
Objetivo 1: Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
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Ação: Logo no inicio do ano, os educadores, crianças e alguns pais, participaram da pintura
artística das salas com a orientação e muito trabalho da Susanne. Avaliação: As salas ficaram bem
bonitas e percebemos que as paredes sujaram bem menos durante o ano.
Ação: Outra iniciativa bastante bonita foi da voluntária Maria, da Espanha, com seu projeto- “Arte
na Favela”. Ela trabalhou com o grupo de 13 e 14 anos e também apresentou o projeto na escola
Travassos e contou com a participação de alguns jovens. A ideia foi de realizar algumas fotos,
transforma-las em outdoors e fixar em algumas paredes da comunidade. Quem passa pela ponte
da João Dias, pode ver uma das fotos em nossa parede. Assim ela pretendeu e conseguiu
diferenciar a comunidade. Avaliação: jovens identificados com o espaço. Orgulho pelo diferencial.
Objetivo 2: Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
Ação: As aulas de Karatê e Hip Hop deram continuidade no seu trabalho. O grupo de Karate tem
crescido ano a ano com a participação de crianças e adultos da comunidade. O trabalho de Hip
Hop é conduzido por um de nossos jovens. Avaliação: Esse trabalho tem atuado de modo bastante
benéfico em nossas crianças que adquirem mais autoconfiança e disciplina a cada dia que passa.
Todos respeitam e cuidam de nosso espaço com muito zelo e carinho.
Objetivo 3: Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
Ação: Promover saraus. No dia 25.02.2011, aconteceu o nosso primeiro sarau do ano onde várias
crianças e jovens se apresentaram. Avaliação: Tivemos uma grande participação, mas infelizmente
não foi possível a realização de muitos. No segundo semestre, com a saída do Paulo, não foi
realizado mais nenhum sarau.
Ação: Também em fevereiro iniciamos o projeto de jardinagem e horta, que foi conduzido pela
voluntaria da Noruega, Ingrid, que viveu em uma fazenda biodinâmica e proporcionou esta
atividade para nossas crianças e adolescentes, que participam como uma oficina optativa, além de
pais e moradores que contribuíram o ano todo com seu trabalho, nos cuidados com a horta. Nos
segundo semestre nossa cozinha pode trabalhar com varias ervas e verduras de nossa própria
horta. Avaliação: boa aprendizagem sobre o cultivo das hortaliças. Valorização destes alimentos. A
cozinheira Cleide foi quem mais se dedicou a cuidar e utilizar-se de nossa produção.
Ação: no primeiro semestre, os grupos do período da manhã treinaram e participaram de um
campeonato de futebol junto com os alunos da mesma faixa etária do núcleo Monte Azul.
Avaliação: Infelizmente, perdemos o campeonato. Eles ganharam!!! Mas valeu assim mesmo.
Ação: O grupo de, 13 e 14 anos – deu continuidade ao trabalho diferenciado para os mais velhos,
que os coloca em situações de exploração de tecnologias e conhecimento da cidade. Trabalharam,
através da arte, o tema da sexualidade. A colaboradora Susanne contribuiu ativamente neste
processo, toda 2ªfeira ela estava com o grupo para a realização deste trabalho junto com os
adolescentes. Avaliação: foi muito bom.
Ação: Em abril, nossas crianças fizeram uma apresentação na Casa Ângela da roda de Páscoa.
Avaliação: foi um sucesso. Tínhamos a presença de 60 pessoas entre adultos e crianças, fora os
nossos.
Ojetivo 4: Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
Ação: No dia 26 de fevereiro às 16 horas, realizamos uma reunião geral com os pais e responsáveis
pelas nossas crianças e adolescentes. Estiveram presentes 53 responsáveis. Fizemos uma dinâmica
corporal com todos. Apresentamos nossas propostas de trabalho socioeducativo e com a
comunidade, e dividimos os participantes em grupos, para que discutissem as propostas e dessem
opiniões e ideias sobre o plano, e apresentarem em plenária. Avaliação: Em geral todos gostaram
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das propostas, mas questionaram o fato de não termos um trabalho para os jovens,
profissionalizante e com uma bolsa auxilio. Elogiaram os mutirões realizados em 2010, e aguardam
as propostas para 2011.
Objetivo 5: Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema
educacional.
Ação : Solicitamos declaração de matricula na escola, no ato da matricula no serviço. O educador
esta atento para esse fato e caso alguma criança esteja faltando na escola, entraremos em contato
com a familia e se for o caso com a coordenação da escola. Avliação : todas as crianças
frequentando a escola.

3 Centro para Crianças e Adolescentes (Nossa Ciranda) - Horizonte Azul
Atender 150 crianças e adolescentes de 6-14 anos de famílias em vulnerabilidade social, dos
bairros Horizonte Azul, Vera Cruz, Favela do Bananal e adjacências.
Recursos Financeiros utilizados: verba do convênio com a SMADS, doações.
Recursos humanos envolvidos: 3 Ag. Operacionais, 1 Ass. Técnico, 1 Diretora, 1 Cozinheiro, 5
Educadores, 1 Jardineiro/manutenção.
Objetivo 1: Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
Ação: Encontros de pais: Foram realizados 10 ENCONTROS DE PAIS aos sábados. Os educadores se
revezaram para acompanhar as aulas e oferecer oficinas. Avaliação: Foi muito bom, não
sobrecarregou ninguém. Continuaremos assim.
Ação: Utilizar uma caderneta para melhorar a comunicação com os pais. Na primeira reunião de
2011 encapamos a caderneta com os pais. Avaliação: O uso da caderneta melhorou a comunicação
com as famílias. Continuaremos.
Açaõ: Fazer visitas aos aniversariantes do mês. Avaliação: ainda não se tornaram uma realidade, na
pratica houve dificuldade de agendar as visitas, uma vez que fica difícil realizar visitas durante a
semana e quase todas educadoras participam do Mainumby aos sábados. Continuaremos tentando
a mesma estratégia em 2012.
Ação: Para envolver os pais em nosso trabalho havíamos planejado fazer uma barraca com
trabalho dos pais na feira do trabalhador. Avaliação: Fizemos a barraca com adesão de poucos pais.
Continuaremos tentando neste ano.
Objetivo 2: Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Ocupar as crianças
nas férias
Ação: Passeios: Durante o primeiro semestre as crianças fizeram trabalhos manuais para vender e
guardar dinheiro para passear, esse dinheiro ajudou na realização dos passeios em julho:
Zoológico, Horto Florestal/Parque da Cantareira, Parque do Embu, Museu Afro. Avaliação: as
crianças adoraram e aprenderam muito. Continuaremos em 2012.
Ação: Realizar brincadeiras em janeiro: Gisele e alguns colaboradores e seus ex-alunos realizaram
brincadeiras nas ruas do horizonte. Avaliação: Como grupo, percebemos que este objetivo não é
possível de ser realizado, pois não temos forças para realizá-lo em nossas férias.
Ação: Colonia de Férias: Em julho 40 Crianças foram para a Colônia de Férias em Campos de
Jordão. Avaliação: foi maravilhoso. Nossa vontade é continuar, mas dependemos de outros.
Ação: Acampamento de férias no Aramitã ou Pequeno Príncipe. Em julho. Avaliação: Não
conseguimos, fica a vontade de realizar em 2012.
Objetivo 3: Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
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adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã; Fortalecer os sentidos básicos e fortalecer a vontade
Ação: Neste item foi reforçado o compromisso de manter o ritmo das atividades, cuidar do meio
ambiente e alimentação saudável. Avaliação: Na prática percebemos que cuidar do meio ambiente
ainda é um grande desafio para nós, a atividade de jardinagem chega a ser esquecida, só é
realizada com muita insistência da coordenação.
Ação: Abolir os docinhos no horário da manhã. Avaliação: deu certo. Chicletes e balas continuam
sendo fiscalizados.
Ação: Realizar atividades com argila e de culinária. Avaliação: As atividades com argila foram mais
constantes. Nas atividades de culinária foi usada farinha de trigo e multicereais o açúcar mascavo
nem sempre.
Ação: Promover o brincar. Avaliação: em outubro conseguimos fazer uma semana dedicada a jogos
e brincadeiras que acreditamos ter renovado as forças das crianças.
Ação: Melhorar a coleta seletiva. Avaliação: Melhoramos, mas precisamos manter em 2012.
Realizar essas ações é uma meta permanente, e nem sempre fácil cumprir. É muito fácil cair no
esquecimento .
Objetivo 4: Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para
a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
Ação: Desenvolver ações sociais. Avaliação: Não conseguimos, durante avaliação ficou a vontade
de realizar em 2012.
Ação: Oferecer e divulgar alternativas saudáveis de cultura e lazer. Avaliação: Cumprimos esta ação
junto com o núcleo, em todas as festas e eventos atuamos levando atividades para as crianças de
2º setênio. Divulgamos as atividades do CEU e oferecemos várias oportunidades de visitar parques,
museus e teatros, infelizmente percebemos que nem sempre estas oportunidades foram
aproveitadas, porque nossas crianças não têm habito deste tipo de lazer.
Objetivo 5: Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema
educacional. Ajudar as crianças com dificuldade.
Ação: Nas reuniões pedagógicas realizar observações pedagógicas. Avaliação: sempre quando nos
dedicamos a entender uma crianças ou um adolescente com profundidade, surge um efeito
benéfico em relação à este indivíduo. E o educador tem mais inspiração para fazer as coisas certas
com ele. Ação permanente
Ação: Dirce abriu um horário para fazer lição de casa junto com as crianças com mais dificuldades.
A escola esta oferecendo reforço. Avaliação: não houve interesse dos pais pelo serviço, mas
algumas crianças freqüentaram por conta própria. Manteremos o horário em 2012 com a Izanilda.
Ação: A integração com a área da saúde. Com as mudanças na área da saúde poucas ações foram
realizadas: Gincana da Saúde com Dra Marileia, e atendimento psicológico para os educadores com
a Janete até agosto. Avaliação: foi muito importante, principalmente o apoio para as educadoras.
Por falta de financiamento para 2012 não temos ações previstas, infelizmente.
Açaõ: Projeto Baú da Leitura. Apenas uma sala conseguiu realizar. Continuaremos em 2012.
Objetivo 6: Aumentar relação com as escolas
Ação: Houve visitas, convites e participações em reuniões, mas ainda muito tímidas. Fomos a
escola conversar sobre os alunos mais necessitados de atenção. Avaliação: Deu certo. Percebemos
que fica mais fácil se formos junto com o Conselho Tutelar.
4 Centro de Juventude (Tecendo o Futuro) Monte Azul:
Atendemos 230 adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos de famílias em vulnerabilidade social,
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dos bairros: Monte Azul, Casa Blanca, Jd. Mirante, Jd. São Luís, Vila das Belezas.
Recursos Financeiros utilizados: verba do convênio com a SMADS, doações.
Recursos humanos envolvidos: 2 Agentes Operacional, 1 Assistente Técnico, 2 Cozinheiro, 1
Diretora, 5 Instrutores Profissionais.
As atividades oferecidas aos jovens foram divididas em dois períodos. No primeiro período
(das 08h30min às 10h00min e 13:30 às 15:00) foi realizado o programa “Enfrentando o Futuro Com
Coragem” (veja objetivo 5) e no outro período (das 10:00 às 11:30 e 15:00 às 16:30) foram
realizadas as oficinas profissionalizantes (veja objetivos 1-4). Todas as oficinas são realizadas de
segunda a quinta-feira; nas sextas feiras são realizadas práticas de cidadania, atividades lúdicas,
esportivas e culturais.
Objetivo 1: Oficina de Auxiliar Administrativo e Informática: descobrir as aptidões e vocações de
cada jovem e do grupo tendo em vista o trabalho dentro de um escritório nas rotinas
administrativas conforme o seu desejo.
Ação: No curso de informática básico transmitimos conhecimentos nas ferramentas do pacote
office e os alunos aprenderam a fazer pesquisas em sites interessantes. Demos reforço de
português e matemática para assim contribuir no seu enriquecimento profissional e cultural.
Avaliação: objetivo alcançado.
Objetivo 2: Oficina de Marcenaria e Marchetaria: desenvolver as capacidades que facilitam o
ingresso dos jovens no mundo do trabalho, principalmente na marcenaria.
Ação: Os jovens aprenderam a diferenciar vários tipos de ferramentas, criarem móveis e utensílios
domésticos, aprenderam o uso correto de máquinas e confeccionaram diversos trabalhos manuais.
Avaliação: alguns alunos se destacaram e desenvolveram com facilidade as tarefas propostas.
Alguns com muita dificuldade.
Objetivo 3: Oficina de Panificação e Culinária: desenvolver a prática de cozinhar arroz, feijão,
carne. Na panificação adquirir habilidades e conhecimentos na área:
Ação: Os alunos trabalharam as práticas de massas de pães, doces, bolos, salgados; além da
introdução à legislação, higiene e manipulação de alimentos, veículos de alimentação. Avaliação:
os alunos gostaram muito desta oficina e alguns já começaram produzir algo e vender na
vizinhança.
Objetivo 4: Curso de Corte e Costura e Modelagem: adquirir habilidades basicas nesta profissão.
Ações: Desenvolvemos as práticas de iniciação de corte de tecido, como compreender os tipos de
pontos de costura, conhecer e aprender como manusear os equipamentos, criar moldes de roupas,
confeccionar produtos. Conhecer tipos de tecidos apropriados pra cada tipo de roupa. Avaliação:
teve bôa aceitação do curso, inclusive de rapazes. O tempo foi curto para tanto conteúdo.
Objetivo 5: programa “Enfrentando o Futuro Com Coragem”: fazer com que o jovem
compreende os processos e relações que envolvem a vida humana e com isso pode sentir-se mais
seguro para exercer de forma plena sua cidadania, baseada na ética e no bem estar social.
Ação: em 9 modulos foram abordados os seguintes temas:
1° módulo – trabalhando em grupo/Reinos da Natureza. Novo olhar – trabalhando em equipe
2° módulo – Aprendendo a aprender. Novo olhar – Aprendendo e ensinando
3° módulo – Trabalhando as emoções. Novo olhar – Controlando Sentimentos
4° módulo – Relacionamentos. Novo olhar- Relacionamento Familiar
5° módulo – Pesquisa comunitária. Novo olhar- Valorizando a Comunidade
6° módulo – Autoconfiança. Novo olhar- Falando em Público
7° módulo – Empreendedorismo. Novo olhar- Iniciando um Empreendimento
8° módulo – Procurando emprego. Novo olhar- Como se portar em Entrevistas
9° módulo – Enfrentando o futuro com coragem. Novo olhar- Planos a curto, médio e longo prazo.
Avaliação: frequência e permanência dos alunos no primeiro semestre foram satisfatórias, mas no
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segundo semestre a evasão preocupou. As famílias agradecem este trabalho. Encaminhamentos
para o primeiro emprego de muitos jovens.
Objetivo 6: ampliar o horizonte cultural dos jovens:
Ação: participação na Casa Ângela, na atividade Tecendo Laços, onde os jovens recebem
orientação sexual e conscientização da responsabilidade de serem futuros pais;
Artesanato, onde os jovens trabalham com transformação de materiais reciclados como jornal,
madeira, decoração de cadernos e desenhos livres, grafite e esporte. Avaliação: foi muito
importante para os jovens, principalmente o curso na Casa Angela.
Ação: promover passeios educativos: realizamos os seguintes passeios: Visita Cata vento cultural,
Horto florestal, Pequeno príncipe, visita ao centro da Cidade, espetáculo no Teatro Paulo Eiró,
espetáculo Centro Cultural, Instituto Criar, Parque Burle Marx, Conexão Jovem Horizonte Azul,
SENAI Ary Torres em Santo Amaro.
Objetivo 7: estreitar os laços com as familias:
Ação: Este ano realizamos 4 reuniões com as famílias, com o objetivo de aproximá-los dos nossos
trabalhos e incluí-los no processo de desenvolvimento dos Jovens. Em pauta os temas em
destaque foram: como funciona o atendimento dos jovens e o seu desenvolvimento. Além disto,
fizemos algumas visitas domiciliares para assuntos pontuais de determinados jovens. Avaliação: foi
muito importante que algumas famílias começaram a ver o jovem de outra maneira,
compreendendo melhor esta fase de desenvolvimento.
5 Centro de Juventude (Tecendo o Futuro) Horizonte Azul:
Atendemos 113 adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos de famílias em vulnerabilidade social,
dos bairros: Horizonte Azul, Vera Cruz, Favela do Bananal.
Recursos Financeiros utilizados: verba do convênio com a SMADS, doações.
Recursos humanos envolvidos: 2 Agentes Operacionais, 1 Assistente Técnico, 1 Cozinheiro, 1
Diretor, 2 Instrutores Profissionais.
Objetivo 1: oferecer cursos profissionalizantes e atividades para o exercício da cidadania para
jovens de 15 a 24 anos:
Ações: Os cursos aplicados durante o período letivo de 2011 foram; Prática de Escritório e Iniciação
em Marcenaria tendo como complemento pedagógico a aula do Enfrentando o Futuro com
Coragem. Ambos tiveram duração de um ano, chegando a um total de 113 atendidos no
transcorrer do ano, o curso de pratica de escritório contou com aulas complementares de
informática e Arte ambiental, o curso de iniciação em marcenaria foi complementado com aulas de
desenho de perspectiva e marchetaria.
Com a finalidade de sanar o problema de freqüência no período da manhã, reduzimos o numero
de atendidos de 30 para 20, e aumentamos o atendimento da tarde de 30 para 40 jovens (uma
margem de 10 jovens não contabilizados acima foi acrescida a capacidade do convênio).
Os dias que antecederam a primeira integração do ano em Fevereiro foram destinados à
organização geral, e planejamento das atividades do mês, sendo o baile de carnaval a primeira.
Confeccionamos mascaras e enfeites decorativos para o evento que foi realizado dia 04/03/2011.
Também em Fevereiro ocorreu a primeira reunião de pais e em Março aulas de desenho de
perspectiva para os jovens da marcenaria. Avaliação: esta nova organização possibilitou um melhor
resultado na questão da frequëncia e do aproveitamento dos conteúdos do curso, comparado com
o ano anterior.
Objetivo 2: Trabalhar a questão das faltas dos alunos;
Ação: Fizemos mudanças no cronograma do curso, criamos um quadro de justificativas de falta
anexo a lista de presença e buscamos informações dos alunos evadidos junto aos responsáveis.
Avaliação: melhorou consideravelmente.
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Objetivo 3: Aulas diversificadas através dos voluntários estrangeiros dentro dos cursos;
Ações: Ana Letícia de Leon (Mexicana) ofereceu aulas de fotografia, Elisa Words, Mari Camura
Conroe e Mary Gordon (Alemãs) deram aulas de inglês para os jovens e Françoes (Francês) aplicou
aulas de informática básica e avançada para os colaboradores e Marcela (Argentina) deu aulas de
Tango em horários diferenciados. Avaliação: contribuiu muito para a motivação dos jovens de
participar do curso e para a sua ampliação cultural.
Objetivo 4: Trabalhar com mais ênfase nas famílias;
Ação: A criação do “Encontro Pais” tem reunido mensalmente uma media de 100 pais um sábado
por mês. Neste dia as famílias podem trocar informações e agregar novos conteúdos apresentados
por meio de palestras e oficinas.
Objetivo 5: Ampliar a consciencia para o meio ambiente dos jovens.
Ação: promover aulas de Arte ambiental duas vezes por semana; Everton Ormundo assumiu a
turma durante todo período letivo com ajuda da Ana Elisa Alves da Silva no primeiro semestre.
Avaliação: alunos interessados, mas ainda falta muito para transformar os hábitos no dia-a-dia
(separar o lixo etc.).
Objetivo 6: Ter mais aulas de informática;
Ação: Everton Ormundo aplicou aulas de informática para turma de Pratica de escritório duas
vezes por semana e como já citado acima tivemos a contribuição de François. Avaliação: foi muito
proveitoso.
Objetivo 7: Criar mais opções de atividades e diversões;
Ação: A aprovação do projeto VAI viabilizou eventos e passeios no transcorrer do ano, como
saraus, mostra afrobrasileira, festa do Halloween entre outros.
6 Central de Oportunidades
A central de oportunidades com o apoio da Empresa AryMax e o Grupo Valentina Caran, começou
a funcionar em Novembro 2011 e tivemos um espaço único onde ocorrem orientações
profissionais e encaminhamentos para o mercado de trabalho, para jovens de 16 à 24 anos.
Com o patrocínio destas Empresas a Central de Oportunidades fecha o ano com três novos
colaboradores, Guilhermina, Deriosvaldo e Diana, que proporcionam aos jovens se colocarem no
mercado de trabalho com respeito e dignidade.
Foram feitas varias visitas em empresas para com o objetivo de traçar parcerias com a Central de
Oportunidades e encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho. Em media 60 Jovens
participarão desse novo projeto por mês.

7 Atendimento para adolescentes e adultos com deficiência intelectual (Caminhando
Juntos)
Atendemos 60 adolescentes e adultos com deficiência intelectual de famílias em vulnerabilidade
social dos bairros: Jd. Monte Azul, Capão Redondo, Jd. São Luís, Valo Velho, Itapecerica. Através da
parceria com o CREAS (Centro de Referência Especial de Assistência Social) de M´Boi Mirim,
através do NAISPD III (Núcleo de Apoio a Inclusão Social à Pessoa com Deficiência).
Recursos Financeiros utilizados: verba do convênio com o CREAS, doações.
Recursos humanos envolvidos: 1 Agente Operacional, 1 Assistente técnico, 1 Aux. Administrativo, 1
Diretora, 1 Cozinheira, 6 orientadores socioeducativos, 1 Aux. de sala.
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Durante todo o ano tivemos o auxílio de 3 voluntárias estrangeiras, a Sophia da Alemanha, a Isabel
da Suécia e Vanessa de Portugal, a partir do 2º semestre.
Esta ajuda é particularmente valiosa, porque temos alguns atendidos bem comprometidos, o que
dificulta atingir alguns objetivos, como por exemplo, a realização de passeios externos e a
autonomia nas atividades do dia a dia.
O Ambulatório Médico Terapêutico da Associação nos apoiou nos atendimentos de
fonoaudiologia, 6 h semanal, com a Mônica Roshel e na Psiquiatria, 4 h mensais, com Dr Michel
Blaich.
Objetivo 1: desenvolver habilidades manuais e promover iniciação ao trabalho produtivo.
Ação: Foram oferecidas Oficinas de Tecelagem, Bijuteria e Trabalhos Manuais, de segunda a sexta
feira, em dois turnos: das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs. Avaliação: Os usuários aprenderam
várias técnicas, exercitaram o senso estético e conseguiram produzir objetos lindos.
Objetivo 2: Particapação ativa nos eventos da rede pública e particular.
Ações: Nenete Marien representou-nos nas reuniões mensais de supervisão coletiva de CRAS e
CREAS e nas da rede de Proteção Especial de M´Boi Mirim.
Juliana da Mata representou-nos nos Fórum de Assistência Social Central, Fórum de Assistência
Social do Jardim Ângela e M´Boi, Fórum de Inclusão do Jardim Ângela, Rede Atitude, Federação de
Educação Terapêutica, Terapia Social e Reuniões para o Congresso Internacional de Jovens e
Adultos com Deficiência que ocorrerá em 2012.
Objetivo 3: Ampliar o horizonte cultural dos usuários.
Ações: promover passeios e eventos culturais com os usuários
 Baile de carnaval com as famílias
 Passeios ao CEU Casablanca, com uso da piscina (3 vezes)
 Teatro musical através da ONG Ritmos do Coração
 Na semana do deficiente fizemos uma visita ao Ninho da Esperança, com direito a Oficina
Natalina
 Recebemos usuários do Guainumby, na Semana do Deficiente, para apresentação,
confraternização, com uma vivência de canto coral
 Passeio no Clube de Campo Pão de Açúcar com as famílias
 Preparação para o Congresso Internacional de Jovens e Adultos com Deficiência que
ocorrerá em 2012
 David Newbatt, artista plástico e educador especializado no atendimento a pessoa com
deficiência, em janeiro de 2011, fez uma vivência com colaboradores e amigos da A.C.
Monte Azul: a pintura coletiva de um painel no hall de entrada.
 Bingos (abril e junho)
 Festa Junina
 Participação na Virada Inclusiva, 4 de dezembro, com a ida dos usuários, familiares e
O.S.E.(Orientadores Sócio Educativo) no Parque Ecológico Guarapiranga, com direito a
muitos jogos e brincadeiras.
 Bazar Pedagógico e Natalino
 Vernissage dos trabalhos de pintura dos atendidos pela O.S.E. Izildinha.
Avaliação: o objetivo foi alcançado. Os usuarios se sentem fazendo parte de uma comunidade e
valorizados como cidadões.
Objetivo 4: apoiar as familias na lida do dia-a-dia com a pessoa com deficiencia intelectual.
Ações:
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Oferecemos 4 reuniões anuais com todos os pais, com os seguintes temas: apresentação do
planejamento do trabalho para 2011, Inclusão no Mercado de Trabalho, Congresso
Internacional do Jovem com Deficiência , Avaliação Anual.
 Oficina de pintura semanal, para amigos e familiares.
 Curso de libras semanal.
 Orientação para as famílias através de 76 entrevistas individuais, e 23 reuniões em grupo,
para acompanhamento e encaminhamento sobre as medicações, orientação sobre atitudes
e desenvolvimento da autonomia e sociabilidade, inclusão escolar, inclusão no mercado de
trabalho, verificação de perfil para os benefícios e PTR.
 Conversa semanal sobre o perfil feminino.
 Passeio no Clube de Campo do Pão de Açúcar, com direito a piscina, em dezembro. Foi uma
grande festa!
 Visitas domiciliares a 14 familias.
Avaliação: as famílias se sentem fazendo parte do caminho de desenvolvimento do filho/da filha. A
mudança de habitos na lida com os jovens com deficiencia acontece ainda timidamente.
Objetivo 5: Capacitação da equipe:
Ações: O Dr. Michael Blaich, em reuniões semanais acompanhou e apoiou os O.S.E. do turno da
manhã com estudo e acompanhamento dos usuários.
Luíza Lameirão fez o acompanhamento dos O.S.E., do grupo da tarde que optaram pelo tema:
educação da força de vontade, que foi trabalhado com vivências e estudo. Nenete e Juliana
acompanharam ambos.
As O.S.E. que trabalham no período da manhã participaram da Oficina de desenho e pintura
oferecida por Susanne Rotermud, com o objetivo de fomentar a capacidade de observação, e a
criatividade.
As colaboradoras (Tânia, Cris, Patricia, Evaneza) freqüentaram o Mainumby- curso de
Capacitação para o Educador Social.
Cursos oferecidos pela Federação de Educação Terapêutica e Terapia Social:
 Em janeiro 3 colaboradoras (Suely, Gesseli e Nenete) participaram do curso Os Sete
Arcanjos e os Doze Aspectos de Micael.
 Fevereiro 4 colaboradoras (Suely, Juliana, Nenete, Gesseli) participaram do curso oferecido
pela Dra Katryn: Conhecer o Mundo é Conhecer a Si Mesmo.
 Abril a Juliana participou do curso Sexualidade e Namoro na Deficiência.
 Em abril 4 colaboradores (Izildinha, Leidivania, Suely, Gesseli) participaram do Encontro de
Artes com o tema Cores.
 Juliana participou de curso Violência contra a pessoa com Deficiência.
 Outubro 8 colaboradoras (Gesseli, Cris, Leidivania, Suely, Nenete, Juliana, Evaneza, Patricia)
participaram do Encontro de Artes com o tema Movimento.
 Todas O.S.E., com Juliana e Nenete, participaram do curso sobre a Sexualidade da Pessoa
com Deficiência totalizando 3 encontros.
 Dezembro toda a equipe foi ao Parque Ecológico Guarapiranga, na Trilha da Vida, que
oferece uma vivência dos sentidos.
 No decorrer do ano, Nenete participou mensalmente do Curso para Coordenadores
oferecido pela Escola Oficina Social da A. C. Monte Azul, que trabalhou com temas relativos
à gestão de pessoas e financeira.
 Roseli (cozinheira) e Mônica (auxiliar de cozinha) participaram de 2 cursos sobre
Alimentação Saudável e Higienização oferecidos pela SMADS e SME respectivamente.
Avaliação: equipe motivada e preocupada com o auto-desenvolvimento. Equipe unida.
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Objetivo 6: Reformas do Espaço Físico
Ação: Neste final de ano, com o uso da 13ª parcela oferecida por SMADS, pudemos cuidar da
manutenção do refeitório, da cozinha, da despensa, do piso do corredor, da acessibilidade nas
rampas de entrada, adaptando a lixeira para a reciclagem, enfim, adequando o espaço para um
melhor atendimento. Avaliação: o espaço ficou lindo e acolhedor.
Foi um ano intenso, produtivo, de muita qualidade.
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Educação
Introdução:
Associação Comunitária Monte Azul mantém três creches em bairros pobres da Zona Sul de São
Paulo e colabora assim com a meta 1 do Plano Nacional de Educação: Universalizar, até 2016, o
atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil
de forma a atender a 50% da população de até 3 anos.
Conecta-se também com as seguintes estratégias do Plano:
1.3) Avaliar a educação infantil com base em instrumentos nacionais, a fim de aferir a
infraestrutura física, o quadro de pessoal e os recursos pedagógicos e de acessibilidade
empregados na creche e na pré-escola. Utilizamos os “Indicadores de Qualidade na Educação
Infantil” para avaliar as nossas creches.
1.4) Estimular a oferta de matrículas gratuitas em creches por meio da concessão de certificado de
entidade beneficente de assistência social na educação. Somos conveniadas com a Secretaria de
Educação de São Paulo e possuímos o Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social.
1.5) Fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a educação
infantil.
Oferecemos cursos de formação continuada para as nossas professoras e outros profissionais da
creche.
1.9) Fomentar o acesso à creche e à pré-escola e a oferta do atendimento educacional
especializado complementar aos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a transversalidade da
educação especial na educação infantil. Atendemos várias crianças com deficiência nas nossas
creches.
3. Origem dos recursos em 2011 Verbas dos convênios com SME, doações de pessoas físicas e
jurídicas.
4. Infraestrutura
Creche Monte Azul (Infância Querida): Vitalina Grassmann, 290: 1 prédio com 6 salas de aula, cada
uma com banheiros e nicho de cozinha, duas salas com solarium. 1 cozinha com dispensa para as
crianças de 2-4 anos e 1 cozinha com dispensa para os berçários. 1 sala de administração, 1
refeitório, pátio aberto e pátio coberto.
Núcleo Peinha:
Rua Itapaiuna, 36 - Creche: 1 Prédio com 4 salas de aula, banheiros, 1 casa com cozinha,
almoxarifado, sala p/ administração, sala multiuso. Pátio.
Rua Homem de Andrade, 29 - Berçário com 3 salas de aula, cozinha, banheiros, jardim.
(atualmente em reforma)
Núcleo Horizonte Azul
Rua Agatino de Esparta, 09 - Creche: 1 casa com duas salas de berçário, cozinha, banheiros,
lavanderia. 1 casa com duas salas de aula para maternal, refeitório, cozinha, dispensa. Jardim
amplo.
Rua Interna n.8 - 1 casa com 2 salas de maternal com banheiros, área para refeitório, área coberta
e área descoberta com árvores, areia, parquinho.
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Rua Agartino de Esparta 25: Escola de Resiliência (fundamental 1): 4 salas de aula, cada uma com
banheiros e nicho de cozinha. Sala para diretoria e secretaria. Área externa ampla. Quadra.
Creche “Infância Querida Monte Azul”
Atendemos 130 crianças de 0-3 anos e 11 meses, e 20 crianças de 4-5 anos ( sem convênio), de
famílias moradores dos bairros Monte Azul, Casa Blanca, Jd. Mirante, Jd. São Luís, Vila das Belezas.
Recursos Financeiros utilizados: verba do convênio com a SME, doações, contribuições dos pais
para as 20 crianças do Jardim de Infância sem convênio.
Recursos humanos envolvidos: 4 Agentes Operacionais, 1 Assistente Administrativo, 2 cozinheiras,
2 auxiliares de cozinha, duas agentes operacionais, 1 Aux. de berçário, 1 Aux. de sala, 1
Coordenador Pedagógico, 1 Diretora, 16 Professoras de Ed. Infantil. Voluntários.
Aspectos Gerais:
Trabalhamos com as crianças respeitando seus direitos humanos e sociais, incentivando em nossas
atividades propostas a criatividade, ludicidade e a liberdade de expressão. Realizamos o cuidar e o
educar de forma a garantir vínculos professor / criança, professor e família.
Possibilitamos a convivência saudável entre adultos e crianças ampliando os diversos saberes de
diferentes naturezas, cultivando a diversidade, harmonia e confiança.
Nosso projeto tem por finalidade garantir e incentivar a criatividade e fantasia, o respeito pela
natureza e formas de sustentabilidade. Valorizamos o ser criança, possibilitando a realização de
atividades que promovam os movimentos (rolar, rastejar, engatinhar, andar, correr, pular), a
fantasia (brincar de fazer de conta, estórias, imagens) e diversas linguagens, (incentivo ao teatro,
roda de música, gestos, brincadeiras e outras). Cultivamos a escuta da criança e da família.
Área
Programática

Músicas,
cênicas.

Objetivo
Alegria e sentimento
de
bem-estar.
Fortalecimento
das
artes
capacidades
de
imitação.
Canto
afinado.
Audição
desenvolvida.

Conteúdos

Estratégias

Horários

Cantigas de roda. Rodas de
épocas,
por
exemplo:
Primavera, Natal, São João e
outras. Ouvir musica a partir
de instrumentos de corda,
sopro, percussão e etc.

Pequenas histórias ligadas com o
tema de interesse, sendo elas
contadas e representadas com
gestos em forma de roda. Ouvir
o som de instrumentos musicais.

Realiza
mos
diariam
ente

Avaliação: Uma ação realizada no inicio do ano letivo que vem dando “super” certo é a de que os
educadores possam realizar de forma conjunta a elaboração da roda rítmica (musicas gestos e
versos que contemplam a época vivenciada) e também a preparação da história de forma coletiva,
pois desta maneira o educador enriquece seu repertório e desenvolve a sua fantasia. As crianças
se apropriaram do ritmo das rodas e histórias imitando a professora com muito mais vontade e
levando para o brincar no pátio as imagens que estes conteúdos trazem, interagindo entre elas
(grau de interação e afetividade bom).
Tivemos o privilegio de trabalhar com uma profissional de musicoterapia nos grupos com as
crianças e as professoras. Esta atividade, que tem como objetivo a humanização do estilo de vida
contemporânea, por meio das muitas facetas da musica, onde levamos em conta as épocas do ano
e a peculiaridade de cada grupo, para proteger e recuperar a saúde e melhorar as relações sociais.
Promovemos habilidades nas esferas da comunicação e integração, no desenvolvimento cognitivo,
afetivo, sensorial e motor. Conseguimos averiguar estes fatos através de observações de
interação social das crianças no parque, nas rodas rítmicas onde a afinação vocal, o equilíbrio
corporal e a cooperação estão mais evidentes e ativas.
Área

Objetivo

Conteúdos

Estratégias

Horários
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Programática

Artes visuais

Vivência de cores
e
formas.
Desenvolver
algumas
habilidades
técnicas.

Pintura
com
aquarela. Desenho
com giz de cera.
Modelagem com
argila ou massinha.

Na aquarela usamos somente as cores
primárias, o que permite que as crianças
vivenciem o surgimento de outras cores. Em
geral os temas são livres. O desenho livre é
tão importante quanto o brincar livre, pois
estes são essenciais para um bom
desenvolvimento da criança.

Aquarela: uma
vez
por
semana,
Desenho uma
vez por semana

Aquarela: no mês de março as crianças de 3-4 anos (no total 68) foram presenteadas pelos
educadores com a introdução da atividade artística de aquarela, onde houve 100% de aceitação.
Avaliação: além de terem ficado trabalhos lindos, as aquarelas foram reutilizadas para a confecção
dos cartões de páscoa para os pais e amigos; as crianças ficaram calmas depois de cada atividade
preparada pelo educador.
Desenho: outro aspecto que desenvolvemos este ano com bastante ênfase foi o desenho infantil
que é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento integral do indivíduo e constituise num elemento mediador de autoconhecimento. A partir do desenho a criança organiza
informações, processa experiências vividas, sentidas e pensadas, revela seu aprendizado e pode
desenvolver um estilo de representação singular do mundo. Portanto neste período nos dedicamos
anotar as observações realizadas com base nos desenhos de nossos alunos para tentar chegar a
uma fundamentação mais profunda.
Semana a semana os professores acompanharam o que cada criança havia desenhado e guardaram
os que acham mais significativos dentro do processo que eles estavam passando. Os educadores
mostraram para os pais nas reuniões de classe para que eles acompanhassem os passos de seus
filhos também.
Avaliação: os professores ficaram admirados o quanto os alunos se desenvolveram desde o inicio
do ano, pois ficou preceptivo que nenhum desenho era simplesmente igual: na medida em que a
criança ia se desenvolvendo animicamente os desenhos gradativamente acompanhavam este
amadurecimento aparecendo assim novos elementos.
Houve também a percepção do desenvolvimento motor, pois como trabalhamos com base na
orientação, da Pedagogia Waldorf, oferecemos papeis grandes e lápis de cera, tipo tijolinho ou
bastão grossos e grandes. Com isto pudemos perceber que as crianças estavam fazendo traços
mais contínuos com mais precisão e também que o limite do papel esta sendo respeitado.
Área
Programática

Objetivo

Aprender a falar
corretamente.
Linguagem oral e Formar
frases
escrita
inteiras,
aumentar
o
vocabulário.

Conteúdos

Estratégias

Conversas sobre o
dia-dia
das
crianças; histórias,
contos de fada,
poesias.

Conversas individuais e em pequenos grupos sobre,
por exemplo, o que aconteceu em casa durante o
fim de semana. Repetir as frases que a criança falou Diariame
errada, de forma certa. Contar estórias com boa nte
linguagem. Recitar poesias e versos junto com as
crianças para que elas aprendam palavras novas.

Horários

Avaliação: Todas as crianças melhoraram muito a linguagem oral e estão dentro do esperado em
cada faixa etária. Ficamos especialmente felizes com uma menina que com mais de dois anos
quase não falava nada e no fim do ano disparou, falando articulado e com o vocabulário crescente.

Área
Programática
Matemática

Objetivo

Conteúdos

Adquirir noções O

ritmo

Estratégias

Horários

diário Após o brincar livre, ordenar cada tipo de material Diariame
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de ordem, contar
até 20 (para as
crianças de 4 a 5
anos).
Diferenciar
tamanhos
e
formas.

serve
como
conteúdo prático
para o aprendizado
da matemática.

no seu lugar: toquinhos curtos toquinhos longos nte
sementes grandes e pequenas; pedras; cestos
grandes e pequenos e pano grande e pequeno.
Antes de arrumar a mesa para as refeições contar as
crianças observando quem faltou e pegar pratos e
talheres correspondentes a cada criança presente.

Avaliação: as crianças se desenvolveram satisfatoriamente neste sentido, sempre levando em
conta as diversas faixas etárias. As crianças de 3-4 anos aprenderam arrumar os brinquedos e
diferenciar entre os vários materiais.
Área
Programática

Objetivo

Conteúdos

Estratégias

Habilidades
Motoras

Promover segurança e
confiança
nos
movimentos. Aprender
a andar, correr, subir e
descer
escadas,
balançar
e
virar
cambalhota Para os de 5
– 6 anos: aprender
pular corda, subir numa
árvore, etc.

Ter
oportunidades
suficientes
nos
espaços externos para
exercitar
estes
movimentos. Todas as
atividades de “brincar
de trabalhar” no CEI
servem para este
desenvolvimento.

Incentivar as crianças na área externa
através de brincadeiras, versos e canções
de pular, balançar, correr, subir, rolar etc.
Diariame
Brincar de trabalhar, por exemplo, fazer
nte
canteiros, regar as plantas, brincar na
areia, varrer o quintal, lixar os
brinquedos, tricô de dedo etc.

Horários

Avaliação: recebemos algumas crianças muito inseguras nos seus movimentos, pois viviam presas
ou carregadas no colo. As mesmas tiveram um desenvolvimento muito bom tendo mais iniciativa
própria e confiança. As crianças mais velhas desenvolveram também as habilidades motoras finas,
fazendo pequenos trabalhos manuais.
Área
Programática

Objetivo

Saúde e Nutrição

Alimentação
integral
e
Crianças
acompanhament
com
boa
o
da
saúde,
nutricionista,
resistência.
enfermeira
e
pediatra.

Conteúdos

Horário
s

Estratégias

As crianças vivenciam diversidades de alimentos (carnes,
legumes, verduras, fruta, derivados de leite e outros), o
Diariame
que pressupõem uma predisposição para experimentar
nte
uma maior variedade dos mesmos, estando bem nutridos,
visando assim uma boa saúde.

Avaliação: tivemos o apoio da nossa área de saúde para dar conta deste objetivo. O medico de
família observava semanalmente as crianças e orientava as famílias e educadoras sobre eventuais
procedimentos. O nosso cardápio foi bem equilibrado e orientado pela nutricionista Daysiellen.

Área
Programática

Objetivo

Conteúdos

Estratégias

Socialização

Integrar à criança ao
grupo, cuidar e ser
cuidado pelo coleguinha,
e
pela
professora,
respeitar
o
adulto.
Desenvolver
autoconfiança.

O
dia-dia
do
infância
querida
oferece inúmeras
oportunidades para
o exercício destas
habilidades sociais.

No brincar de “faz de conta” a
criança exercita a socialização com
Diariamente
os colegas. O ritmo do dia traz
confiança, facilitando o respeito às
Semestralment
regras.
e (teatro)
Teatros, eventos e atividades
cotidianas.

Horários
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Avaliação: ao longo do ano aconteceu esta socialização, principalmente entre as crianças a partir
de dois anos e meio. Enquanto as crianças do berçário brincam mais individualmente e se
relacionam com a professora, os mais velhos brincam entre si e adoram quando no pátio podem
se relacionar com crianças de outras faixas etárias.
Rotina:
Conseguimos estabelecer um ritmo (rotina) onde os educadores são atores principais desta ação,
ou seja, através do resgate da infância do educador construímos os elementos que permeiam as
atividades pedagógicas dentro de sua própria sala de aula como, por exemplo, a culinária, as
brincadeiras infantis, as tarefas inerentes ao ser humano. Assim estabelecemos um currículo de
proximidade e coerência com as experiências do educador.
Festas:
As festividades foram outro aspecto que neste período conseguimos realizar com grande presteza,
a Festa Junina e o Teatro da menina da Lanterna abriram espaço interior suficiente para
conquistarmos a segurança necessária para estabelecer um vinculo afetivo tanto com os pais
quanto com as crianças, pois para realizarmos esta festa contamos com a ajuda de toda a
comunidade escolar. Este ano contamos também com a participação dos jovens (14-21 anos) que
realizaram a apresentação do teatro para as crianças da creche. Depois da apresentação (em
julho) fizemos uma caminhada pelo bairro com lindas lanternas iluminadas até chegarmos à favela
onde acendemos uma grande e aconchegante fogueira e assim fomos para casa com a imagem de
um fogo que incendeia tanto nosso interior como o nosso exterior.
Trabalho com as famílias:
Os professores realizaram 90% de visitas domiciliares no período entre fevereiro a novembro
beneficiando os alunos em seu desempenho dentro da sala de aula.
A ação das visitas domiciliares tem como objetivo principal: que o professor amplie sua visão
sobre as necessidades e carências de seus alunos além de criar vínculos afetivos e de confiança
com a família, podendo assim realizar um trabalho mais objetivo e assertivo. As famílias cujas
crianças foram visitadas pelo educador contribuem mais no trabalho cotidiano, sendo mais
solicitas e expondo suas ideias e sugestões de melhora para o nosso dia-a-dia. E as crianças
ficaram muito mais próximas do educador, pois criaram um vinculo de afinidade o que enaltece o
sentimento de segurança, pelo fato dos pais e educadores serem “amigos” (termo usado pelas
crianças).
Formação continuada da equipe
Para os profissionais da área de educação além do Mainumby (curso de formação de educadores
comunitários) oferecemos as oficinas semanais. Uma que deu muito certo este ano foi a de
aquarela. Com base na avaliação do trabalho realizado pela equipe no primeiro bimestre do ano,
constatamos que tínhamos uma defasagem na questão das qualidades anímicas femininas, ou seja,
falta de feminilidade, maturação, vínculos maternais, entre outros fatores. Com base nesta
observação modulamos um curso de artes onde poderíamos amadurecer estes fatores.
Trabalhamos com os instrumentos da aquarela e da pintura em lápis pastel. Fizemos um trabalho
por etapas e com base em temas como, por exemplo: a relação da criança pequena e o adulto, o
desvendar da mulher em si, entre outros. Estes trabalhos resultaram não somente em quadros
bonitos e habilidades artísticas, mas em um processo de amadurecimento e desenvolvimento
interior onde cada educadora pode se observar de fora em determinadas situações, como também
se apropriar de seus sentimentos e sensações nos diversos ambientes e momentos. Para as
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colaboradoras do programa infância querida esta experiência foi e esta sendo uma das melhores
oportunidades de desenvolver a sua sensibilidade, sua feminilidade e a relação “criança-adulto”,
seja na sala de aula ou em casa.
2. Creche Infância Querida Peinha
Na creche Peinha neste ano atendemos 114 crianças, embora o convênio tenha sido assinado para
116, não conseguimos concluir as matriculas por que a demanda abrange crianças do bairro
Paraisópolis que fica distante. Horários de atendimento de segunda a sexta-feira das 07hs. ás 17hs.
Recursos financeiros: convênio com SME e doações.
O nosso quadro de funcionários é constituído por: 13 educadoras, 01 auxiliar de berçário, 02
cozinheiras, 02 auxiliares de cozinha, 02 agentes operacionais, 01 diretora e 01 coordenadora
pedagógica. Recurso financeiro: convenio com PMSP/SME.
Introdução:
O nosso trabalho é fundamentado na pedagogia waldorf, a metodologia se fundamenta na
observação e no desenvolvimento humano e principalmente da criança levando em conta os
aspectos físicos, anímicos e espirituais. A educação se dá principalmente através do brincar,
brincando a criança explora o mundo, descobre os seus segredos e se descobre, também
possibilitamos as vivências lúdicas dentro dos quatros elementos da natureza sabendo que os
mesmos atuam dentro do corpo da criança. Os materiais com os quais as crianças brincam são
naturais possibilitando a sua própria fantasia.
As várias linguagens artísticas fazem parte do dia-a-dia na creche possibilitando as crianças se
expressarem não só pela linguagem oral, mas também pela pintura, pelo desenho, pela
modelagem, pela musica e movimentos corporais.
Um dos elementos principais na pedagogia Waldorf é o ritmo. As crianças precisam de ritmo
(rotina harmoniosa) para que o trabalho flua de forma tranquila tanto para as crianças quanto para
os professores, pois o ritmo fortalece as forças vitais.
1. Língua Materna:
Objetivos: As atividades oferecidas como língua portuguesa têm como objetivo aprender a falar,
aumentar o vocabulário, falando de forma correta, com frases inteiras. Ações: o professor procura
falar corretamente e com afetividade para que as crianças possam imitá-lo. Através de conversas
individuais na hora da troca, do banho, sobre o dia-a-dia da criança ampliamos o vocabulário das
crianças. Contamos historias, desenvolvemos versos e brincadeiras, tudo em um processo diário.
Avaliação:
2. Coordenação motora:
Objetivo: Através dos movimentos a criança aprende a dominar o seu corpo e orientar-se no
espaço, desenvolvendo autoconfiança. Ações: no dia-a-dia oferecemos pequenos obstáculos como
caixotes, pequenas escadas etc. para as crianças aprenderem a subir e descer. Através de um
espaço preparado estimulamos o brincar, rolar, correr e diariamente brincamos ao ar livre. Várias
vezes fomos ao Parque Burle Max para intensificar as possibilidades de movimento às crianças e
vivenciar a natureza.
Avaliação:
3. Musica:
Objetivo: Ao cantar as crianças desenvolvem a audição e senso rítmico, pois a musica trás
harmonia ao ambiente. Ações: permear o dia-a-dia na creche com canções. Vivenciar diariamente
a roda rítmica com gestos, versos e músicas, ligados à época trabalhada. Usar materiais naturais
para percussão, chocalhos, sementes, madeiras, e outros na hora de brincar.
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Avaliação:
4. Artes Visuais:
Objetivo: Na arte visual a criança desenvolve a visão através das cores, através da organização da
sala, pela elaboração da estética dos objetos. As ações são: brincar com massinha, desenhar com
giz de cera, promover atividades como aquarela, modelagem. Essas atividades propomos
semanalmente. A participação é livre. Através de pequenas historinhas estimulamos a fantasia da
criança.
Avaliação:
5. Matemática:
Objetivos: Nos conteúdos matemáticos adquirir noções de ordem. Diferenciar tamanho e forma.
Ações: após o brincar livre, ordenar cada tipo de brinquedo, separar toquinhos, pedrinhas,
sementes, arrumar a mesa para as refeições, contar as crianças observando quem faltou tudo em
um ritmo diário.
Avaliação:
6. Socialização:
Objetivo: Proporcionar a socialização das crianças, respeitando cada faixa etária. Desenvolver
autoconfiança. Ações: integrar a criança ao grupo através de brincadeiras e das atividades de cada
dia. Cuidar e ser cuidando pelo coleguinha e a professora. Ao cuidar, a professora ter calma e
estabelecer vinculo com cada criança. Para as crianças mais velhas: aprender a respeitar o adulto
colocando limites claros.
Avaliação:
7. Saúde e Nutrição:
Objetivo: proporcionar uma boa saúde às crianças. Ações: prima-se pela boa alimentação,
apresentando uma variedade de alimentos naturais e saudáveis, procurando sempre respeitar a
individualidade de cada criança. Incentivamos as crianças a comerem através de atividades
culinárias na sala de aula.
Avaliação:
8. Integração de crianças com deficiência:
Neste ano apesar das dificuldades encontradas podemos ver também o desenvolvimento de
muitas crianças como puderam fazer caminhos que enchem os nossos olhos de alegria, como
Izabela, uma criança que tem hidrocefalia. Ela chegou à creche e era muito pequena e sem
segurança alguma na sua existência. Com o trabalho feito com os médicos e fisioterapeutas e
professores ela terminou o ano de 2011 falando corretamente, ficando em pé, dando os primeiros
passos e podendo ser uma criança normal, brigando, brincando e sendo muito agradecida por tudo
que lhe foi oferecido.
9. Infraestrutura:
Infelizmente o nosso equipamento na Favela Peinha ainda é muito precário, principalmente no que
diz respeito ao espaço externo. No segundo semestre nos reunimos com Marcelo Rinaldi, Diretor
da DRE Campo Limpo, com a supervisora Darci e com Paulo do setor de prédios, para pensarmos
juntos como resolver a questão. Chegamos à conclusão que será necessário demolir parte de uma
construção ao lado da creche para termos um espaço melhor para um parquinho, obra que ainda
foi iniciada no final de dezembro de 2011.
Diminuímos o convenio para 2012 para setenta crianças o que requer diminuir o quadro de
funcionários dispensando dez pessoas. Um processo doloroso, mas necessário para darmos
continuidade aos nossos atendimentos com mais qualidade.

3. Creche Infância Querida Horizonte Azul
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130 atendidos de 0-4 anos de famílias moradoras dos bairros Horizonte Azul, Vera Cruz.
Recursos Financeiros utilizados: verba do convênio com a SME, doações.
Recursos humanos envolvidos: Nossa equipe é formada por 14 professores, 01 auxiliar de berçário,
02 cozinheira, 02 auxiliar de cozinha. 02 auxiliar de limpeza, 01 auxiliar de berçário, 01 auxiliar
administrativo, 01 coordenador pedagógico, 01 diretora. Contamos também com a enfermeira,
nutricionista, médico pediatra, dentista e a fono onde concretizou a (realizado) a medicina escolar.
1. Objetivo: contribuir com o desenvolvimento saudável das crianças:
Ações: Realizamos em 2011, atividades como brincadeiras de roda, teatro, música e várias tarefas
que tem um sentido para a vida prática do grupo como: fazer o pão, lavar louça, varrer, cuidar das
plantas, costurar e outras, visando o desenvolvimento cultural, artístico, ambiental, estético e
criativo das crianças. Para estas atividades contamos com temas norteadores como as festas
anuais, as épocas da natureza ou temas da vida cotidiana. Inserindo vivências sólidas com sentido
para a vida no cotidiano da creche, ajudamos na construção da identidade da criança que imita
brincando estas ações, fortalecendo a vontade e a vivacidade para a construção dos alicerces da
personalidade com confiança e segurança.
Avaliação:
2. Objetivo: harmonizar as crianças através dos ritmos do dia, da semana, do mês e do ano.
Ações: Procuramos organizar a rotina do dia, da semana e do mês baseado no principio da
expansão e concentração, respeitando uma necessidade orgânica da criança de respirar em tudo
que faz. Damos ênfase aos saberes e experiências das crianças, cultivando e aprimorando
atividades como cantar e dançar, contar histórias, brincar fora e dentro, sempre revezando
atividades que expandem e outras que concentram.
Avaliação:
3. Objetivo: envolver as famílias no trabalho na creche:
Ações: Procuramos estabelecer vínculos coma as famílias das crianças através de visitas
domiciliares, conversas individuais ou em pequenos grupos, nas reuniões coletiva com os pais e
equipe escolar. Durante o ano aconteceram a escola de pais onde vários assuntos foram abordados
como: Meio Ambiente, Castigo e Punição, Alimentação saudável, Uso de chupeta e mamadeiras
consequências do uso para a criança pequena e outros.
Avaliação:
4. Objetivo: formação continuada da equipe:
Nas reuniões para professores abordamos os temas das épocas do ano, proporcionando a reflexão
dos conteúdos e a abertura para o novo sem rotular ou diagnosticar, mas procurando renovar e
construir práticas pedagógicas com sentido e significados (não fazer por fazer).
Procuramos garantir e fortalecer através dos conteúdos abordados a relação professor x criança e a
relação do cuidar com o educar. Abordamos a importância do escutar o outro - estabelecendo
vínculos tanto na equipe como com as crianças.
Discutimos nas reuniões dos professores a importância dos movimentos para as crianças (rolar,
pular, descer, subir, correr, escorregar, etc...) e o que isto traz de benefícios para a criança pequena
não só no espaço externo (pátio), mas também no espaço interno (sala de aula). A partir do
movimento corporal a criança a partir de dois anos e meio desenvolve a imaginação, criatividade e
fantasia que por sua vez formam os alicerces da futura capacidade de memorizar e pensar.
Orientamos os professores a fortalecer e conduzir situações de aprendizagem onde a criança possa
realizar pequenas tarefas sozinha como lavar as mãos, vestir sua própria roupa, calçar o sapato, se
alimentar e outras, a fim de promover a sua autonomia.
Avaliação:
Registros:
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Os professores entregaram relatórios mensais onde destacaram os principais acontecimentos e
atividade em sala de aula. Temos como prática o nosso livro pedagógico onde registramos os
conteúdos estudados e planejamento técnico das atividades (festas, reuniões, oficinas, teatros)
como fio condutor e norteador para a realização.
Outros:
Realizamos reuniões com as cozinheiras e auxiliares de cozinha onde abordamos ¸pedagógicos e de
nutrição. Contamos para isto também com a ajuda da nossa nutricionista.
Em 2011 tivemos infelizmente vários casos de professores doentes, o que dificultou a continuidade
do trabalho.
No decorrer do ano recebemos visitas de Supervisão e Nutricionista da Secretária Municipal de
Educação (SME), onde elas tiveram como prioridade verificar e assegurar se o equipamento
(Unidade Escolar) está funcionando e avaliar a qualidade do serviço oferecido para a comunidade
escolar.
4. Escola de Resiliência Horizonte Azul
Em 22 de janeiro de 2011, tivemos a aprovação oficial do funcionamento de nossa escola,
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, denominada “ESCOLA DE RESILIÊNCIA
HORIZONTE AZUL – UM BAIRRO EDUCADOR”, escola de ensino fundamental, ciclo I, de primeiro a
quinto ano.
Assim, em 6 de fevereiro de 2011, iniciamos um Jardim de Infância, um Primeiro Ano e um
Segundo Ano Escolar, com aproximadamente 70 crianças. Todas são atendidas gratuitamente.
Recursos humanos: 3 Professoras, 3 auxiliares de sala, 1 diretor.
Recursos financeiros: doações de pessoas físicas e jurídicas
O que nos diferencia de outras escolas, além de constituirmos uma Escola Waldorf
reconhecida pela FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS WALDORF NO BRASIL, é o fato de que todo o ensino é
realizado em tempo integral (7 às 16 horas), isso significa que todos os grupos de alunos aprendem
em PERÍODO INTEGRAL.
A parte da manhã é dedicada para aulas de alfabetização, matemática e desenho de formas. Estas
aulas são dadas em épocas de 3-4 semanas, possibilitando um mergulho profundo em cada
habilidade. Além disto, as crianças tem aulas de línguas estrangeiras, artes, trabalhos manuais e
musica.
Cada grupo de crianças colhe verduras na nossa Horta Biodinâmica e “produz” diariamente
seu próprio almoço. Nossa culinarista Elfi Gueths, experiente em alimentação saudável e de
orientação antroposófica, orienta-nos a cada tempo, elaborando um cardápio equilibrado,
utilizando cereais totalmente integrais.
As crianças brincam no nosso espaço privilegiado com árvores, plantações, terra, água, ar e fogo
(cozinhando no fogão de lenha, ou fazendo uma fogueira para sentar em volta e ouvir uma
estória).
O trabalho com os pais realiza-se, principalmente, através de encontros mês-a-mês.
Em 2011, trabalhamos os seguintes temas:
- Alimentação Saudável
- Do vício da TV à dependência das drogas
- Preparando a Páscoa
- Criança x Consumo
- Confeccionando brinquedos
- Como atuar em prol do nosso meio ambiente?
- Aprendendo a trabalhar c/madeira, sisal, cipó e bambu.
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- Preparando o Natal da nossa comunidade
O trabalho de “FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES” realiza-se aos sábados com o
Curso Mainumby Horizonte Azul, uma vez por mês, e durante a semana através de grupos de
estudo (Antropologia Geral, Comunicação Não Violenta, Metodologia e Didática) e grupos de
exercitação prática (Ginástica Laboral, Euritmia, O Brincar e Brincadeiras conforme a faixa etária,
Coral, Flauta, Violino e violão).
Em 21 de maio, tivemos a grande alegria de receber uma classe inteira de pais do Oitavo Ano
– Prof.ª Melanie da Escola Rudolf Steiner, que, através de um grande mutirão de embelezamento
atuaram ao lado de nossos pais, realizando um grande evento, UMA VERDADEIRA FESTA, UMA
CELEBRAÇÃO: alunos nossos e os do oitavo ano se apresentando musicalmente, alunos do oitavo
ano oferecendo oficininhas para as crianças pequenas do Horizonte Azul, pais e mães pegando no
batente, pintando, carregando entulho, lavrando a terra. Um dia memorável!
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Saúde
Ambulatório Médico Terapêutico Monte Azul
Objetivos
- Cuidar da saúde global da população, por meio de um modelo de assistência
interdisciplinar incluindo assistência médica, terapêutica, social e de enfermagem, baseado
na medicina antroposófica e inserido na vida comunitária das favelas, considerando as
necessidades específicas de seus moradores.
- Oferecer atenção contínua à saúde global das crianças e jovens inscritos na área da
educação da Associação Comunitária Monte Azul, completando o potencial curativo da
pedagogia Waldorf por meio dos recursos terapêuticos da medicina antroposófica.
- Oferecer tratamento odontológico e fonoaudiológico para as crianças atendidas nas
creches e núcleos da Associação Comunitária Monte Azul, diagnosticando e tratando as
principais deficiências mastigatórias, respiratórias e de linguagem.
- Criar um Centro de Práticas Integrativas na zona sul paulistana junto com a Estratégia
Saúde da Família da Associação Comunitária Monte Azul de acordo com os princípios do
SUS (Sistema Único de Saúde). Para isso é primordial estar alinhado estrategicamente com
as correntes mundiais de saúde pública. Assim, pesquisando as diretrizes de saúde da
Organização Mundial de Saúde, Organização Panamericana de Saúde, Ministério da Saúde e
as diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, percebemos
que estamos completamente coerentes com tais correntes e para isso transcrevemos a lei
8080 que definiu a política pública de saúde no Brasil:
Universalidade de acesso; integralidade de assistência; preservação da autonomia das
pessoas na defesa de sua integridade física e moral; igualdade da assistência à saúde;
direito à informação, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde
e a sua utilização pelo usuário; utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades; participação da comunidade; descentralização político-administrativa;
integração das ações da saúde, meio ambiente e saneamento básico; conjugação dos
recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;
capacidade de resolução dos serviços de assistência; e organização para evitar duplicidade
de meios para fins idênticos, organizado de forma regionalizada e hierarquizada (lei
8080/90 que rege o SUS).
Ações realizadas
O ambulatório ofereceu atendimento à população em forma de consultas médicas e
terapêuticas de Pediatria, Psiquiatria, Medicina de Família e Comunidade, Geriatria,
Acupuntura, Homeopatia, Florais de Bach, Terapia Artística, Educação Terapêutica,
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Aconselhamento Biográfico, Fisioterapia,
Quirofonética, Odontologia e Medicina Escolar.

Massagem

Rítmica,

Fonoaudiologia,

Palestras para profissionais de saúde, palestras para leigos, grupos de Salutogênese e
estágios em Medicina Antroposófica e suas terapias complementares, bem como
assistência de enfermagem de maneira individual e em grupo através da criação do grupo
Chá com Saúde para atender a comunidade hipertensa e diabética da Peinha e Monte Azul
que faz os seus controles de pressão e glicemia nestes ambulatórios, bem como, grupo de
alongamento na quadra da comunidade Monte Azul para auxiliar no tratamento dos
pacientes com dores crônicas.

O ambulatório ofereceu atendimento para os três setênios, porém com enfoque maior para
o primeiro setênio, ou seja, este teve visita quase que diária das auxiliares de enfermagem
das creches, visitas semanais do médico escolar, da educadora terapêutica e da
fisioterapeuta, bem como, reuniões de pais e participação nas reuniões pedagógicas.

O segundo e o terceiro setênios tiveram atendimentos focais de emergência nos três
núcleos e especificamente no núcleo da Monte Azul, a educadora terapêutica criou um
grupo realizado no sótão do ambulatório para atender exclusivamente o segundo setênio
para suprir uma demanda emergencial solicitada pela coordenadora do mesmo.
A Medicina Escolar este ano foi mais bem estruturada e melhor trabalhada em termos de
atingir os pais e as educadoras. Ambos foram envolvidos nas questões de saúde e
pedagógicas, através das reuniões realizadas em cada núcleo com os pais e a pedagogia.
A dentista realizou visitas e escovações semanais no primeiro setênio, bem como atendeu
em consultório. Participou das reuniões pedagógicas e de pais, realizou o movimento
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“Chupetas e Mamadeiras: Nós dizemos NÃO” para conscientizar os pais e familiares das
crianças das creches do núcleo Monte Azul sobre os malefícios do uso de chupetas e
mamadeiras.

A fonoaudióloga atendeu semanalmente em grupo os jovens do Caminhando Juntos
(crianças com deficiência) e visitou também o primeiro setênio, prestando atendimento a
esses alunos, além de atendimento em consultório de casos específicos.
A gestora da Estratégia Saúde da Família da Associação Comunitária Monte Azul entregou
novamente o projeto do centro de práticas integrativas e complementares para a secretaria
de saúde para ser avaliado e ter resposta em 2012. A ESF tem trabalhado intensamente na
articulação política deste projeto com a ajuda do ambulatório. Sabemos que a questão
política hoje é a mais importante para se conseguir o centro de práticas integrativas e
complementares.
Avaliação das ações realizadas
Inicialmente encontramos dificuldades no atendimento da população local, devido à
novidade em cobrar consulta médica e terapêutica, as quais foram esclarecidas através da
avaliação de cada caso, ou seja, deixando gratuidade às pessoas sem recursos.

O importante é que todos os pacientes foram contemplados. E mais importante ainda foi
dar o primeiro passo na direção de uma maior corresponsabilização dos usuários do
ambulatório.
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Outra dificuldade no atendimento foi o fechamento do ambulatório da Peinha no período
da tarde, devido a profissional que cobria o período da tarde ter que participar de reuniões
de Núcleo, Metas, Conselho de Saúde, entre outras ações.
Medicina Escolar
O ambulatório do núcleo Horizonte Azul teve uma medicina escolar mais completa devido à
presença diária da auxiliar de enfermagem no primeiro setênio e o seu trabalho ter sido
focado apenas para área pedagógica, porém os ambulatórios do núcleo Monte Azul e o da
Peinha tiveram um trabalho mais reduzido neste setor, pois a técnica de enfermagem das
creches da Monte Azul, além do trabalho da medicina escolar, tinha que cobrir o
atendimento do ambulatório da Peinha, bem como, a auxiliar de enfermagem da Peinha
que além de cobrir o berçário e as creches, os quais se localizam em locais distantes,
também tinha que cobrir o ambulatório da Peinha, resultando em um trabalho
fragmentado.
A dentista encontrou dificuldades para realizar a escovação dos dentes das crianças,
principalmente no núcleo Peinha devido à falta de lavatórios no andar de cima da creche,
porém, de uma maneira geral o trabalho foi produtivo considerando o enfoque educativo
da escovação em sala de aula, para que as crianças adquiram o hábito da escovação após as
refeições.
Centro de Práticas Integrativas
A avaliação feita para a criação do Centro de Práticas Integrativas na zona sul paulistana é
positiva, pois há a necessidade deste serviço neste território e a Associação Comunitária
Monte Azul tem o diferencial da medicina antroposófica, bem como uma experiência com
práticas integrativas, que os demais parceiros do mesmo território não possuem.
Porém o que depende agora é de uma atuação política como já descrito.

Observações Gerais
Processos de Financiamento e sustentabilidade
Referente à cobrança de consulta a meta é que em médio prazo consigamos ser
sustentáveis em boa medida, ficando mais independentes de financiamentos externos. Isso
é uma meta independente de conseguirmos ou não fazer parte integrante do SUS, uma vez
que nosso serviço possui uma missão de ser um centro irradiador da Antroposofia na Saúde
e, para isso, precisamos ter toda a governabilidade e autonomia centrada no ambulatório
da Monte Azul.
Este ano começamos a colocar em prática esta meta onde encontramos dificuldades no
entendimento da população local referente à mudança de cultura. Passamos a solicitar pela
consulta médica o valor de R$ 20,00 (vinte reais) e a sessão terapêutica R$ 10,00 (dez reais)
a partir de abril do ano corrente, as quais foram resolvidas através da avaliação de cada
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caso, ou seja, deixando a gratuidade aos pacientes que realmente não tinham condições de
contribuir e um valor inferior aos que não podiam ou questionavam a contribuição, sendo
que até o dia 13 de dezembro pp., o valor global arrecadado pelas consultas e terapias era
de R$ 24.747,00 (vinte e quatro mil e setecentos e quarenta e sete reais).
Afirmamos que, independente da contribuição, todos os pacientes foram contemplados
com as consultas e tratamentos necessários e o mais importante ainda foi dar o primeiro
passo na direção de uma maior corresponsabilização dos usuários do ambulatório.
Gestão Administrativa sem o parceiro Fundação Software
- Com a não confirmação do apoio financeiro da Software, ficou patente que ajustes
financeiros teriam que ser realizados, uma vez que o financiamento da área não seria
suficiente para o restante do ano. Assim demos início a um processo muito doloroso de
determinar que cortes teríamos que fazer o qual foi feito de forma o mais horizontal e
humanamente possível.
Por necessidade de ajuste financeiro no quadro de funcionários CLT ocorreu à demissão da
agente operacional, pois a auxiliar de dentista assumirá esta função em 2012, por se tratar
de uma profissional que atua há vinte e cinco anos na Associação.
Tivemos que fechar os Ambulatórios Horizonte Azul e Peinha e conseguimos transferir duas
auxiliares de enfermagem para Casa Angela.
Do quadro de profissionais autônomos desligamos uma pediatra, duas psicólogas e duas
fonoaudiólogas, além da dentista que só dará continuidade em suas funções em 2012 de
forma voluntária, ou caso seja aprovado o financiamento específico que encaminhamos à
Fundação Software ou ainda, em fase experimental, com o recurso de atendimento
realizado “em consultório”.
Reuniões e avaliação realizadas com os parceiros
- No início do ano de 2011 houve uma avaliação da Mahle para avaliar o “Projeto
Observatório” - Avaliação das iniciativas apoiadas pela Associação Beneficente Mahle
observadas pelo Ministério da Saúde com base na Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares (PNPIC) referente ao período de financiamento 2007 a 2010 com o
propósito da continuidade ou não dos recursos a este projeto.
Achamos esta avaliação excelente, apesar de ter dado muito trabalho para o levantamento
dos dados quantitativos e financeiros, tivemos a possibilidade de formar o real panorama
do desenvolvimento do ambulatório nos quatro anos de apoio do projeto observatório. O
quanto possibilitou ter um maior número de profissionais na área médica e terapêutica e o
quanto conseguimos influenciar com isso a estruturação de um projeto para a secretaria
municipal referente ao centro de práticas integrativas e complementares.
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- Fizemos reunião com o responsável da Weleda para que fosse repassado no balcão da
Weleda o mesmo desconto dado para ao Ambulatório Monte Azul.
Ficou acordado que este direito será aos pacientes que passam em consulta em nosso
ambulatório. Esta receita será validada com o carimbo e assinatura de um responsável pela
enfermagem e/ou recepção do ambulatório.
Este fato muito nos agradou devido termos dificuldade de pessoal para levar as receitas e
buscar os medicamentos e fazer a checagem das receitas e separação da medicação
conforme receita prescrita. Além de termos muita reclamação por parte dos pacientes que
esta medicação demora muito para retornar ao ambulatório e o paciente demora a iniciar o
tratamento. Também pelo fato de colocar o ambulatório em risco de ser multado pela
ANVISA por não possuir um profissional farmacêutico no local.
Atualmente o paciente vai direto à Weleda, recebe o mesmo desconto que teria no
ambulatório e já leva a medicação para a sua casa iniciando o tratamento imediatamente.
- No final do ano de 2011 fizemos reunião com os interlocutores da Mahle, da ABT e da
Software em datas diferentes para discutir sobre a continuidade de financiamento em 2012
e explicarmos qual será o novo modelo de gestão devido ao não financiamento para o que
chamamos de Medicina Escolar.
Entre outros questionamentos nos foi solicitado um plano de sustentabilidade financeira e,
em resposta a esta solicitação, daremos início em março de 2012 a um plano de
atendimento que atualmente chamamos do “Dia do Meio Social” onde pretendemos
atender público pagante no valor de R$ 150,00 a consulta médica e R$ 50,00 a sessão
terapêutica.
Pretendemos atrair os pais e professores das escolas Waldorf, frequentadores da Weleda,
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da Comunidade de Cristãos e de outras entidades ligadas direta ou indiretamente à causa
antroposófica.
- Quanto à reunião com o parceiro Software, que este ano solicitamos o recurso para
pagamento da “Medicina Escolar”, nos colocou que devido à crise mundial não nos foi dado
o retorno ao nosso projeto, pois além de toda a dificuldade da Europa, em rede nacional o
presidente do Brasil declarou que a crise por aqui não seria tão grande e isto repercutiu de
maneira negativa aos financiadores estrangeiros.
Nesta reunião nos foi aberta a possibilidade de solicitar um recurso de menor valor com o
propósito deste ser autossustentável e, devido a esta abertura de diálogo, enviamos um
projeto odontológico com perspectiva de auto sustentabilidade para ser avaliado pelo
parceiro Software em 2012.
- Realizamos também reunião com a ABMA nacional e a gestora da Estratégia Saúde da
família (ESF) para que ficasse claro qual a possibilidade da inserção da Antroposofia na
Estratégia Saúde da Família em termos de repasse de recursos financeiros, pois fomos
questionados de como a Monte Azul tem catorze Unidades Básicas de Saúde e não
consegue repassar recurso para que o ambulatório realize suas atividades antroposóficas.
Ficou claro que o recurso financeiro que é repassado pela Prefeitura de São Paulo é
totalmente carimbado e voltado para as equipes de ESF e que não pode ser transferido
para qualquer outra atividade fim.
Nesta reunião entendemos que o caminho para inserção da antroposofia no SUS em São
Paulo dentro da ESF será através da criação do Centro de Práticas Integrativas conforme já
explicado acima.
Encaminhamentos Administrativos/Documental
- Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária em Saúde - CMVS: (Alvará de funcionamento);
conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 21/06/2011 – fls. 62 e,
consequentemente adquirimos a Notificação de Receita Controlada (formulário azul e
amarelo para ministrar medicação controlada conforme necessidade específica de
pacientes psiquiátricos e/ou clínicos);
- Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde – CNES – nº 5855926;
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – 51.232.221/0001-26
Quadro Quantitativo de atendimento Médico/Terapêutico e de Enfermagem (vide anexo I
e II para ver tabelas)
Ações de ensino/aprendizagem
Realizamos a integração de abril com o palestrante Dr. Bernardo Kaliks. Foi um fato
marcante a preparação e a realização da Integração com a presença do Dr. Bernardo Kaliks.
O tema escolhido foi a saúde, a salutogênese e o impulso Rafaélico da medicina
antroposófica e o Dr. Kaliks nos brindou com uma palestra espetacular! A mensagem
principal foi que verdade, coerência interna e honestidade produzem de fato a cura! Muitos
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colaboradores vieram nos cumprimentar pela beleza e profundidade que conseguimos dar
à integração e muitos nos disseram que nunca tinham experimentado algo tão tocante e
inspirador.
Participação em congressos: Medicina de Família e Comunidade em Brasília e Medicina
Antroposófica em Belo Horizonte.
A parceria com a ABMA foi consolidada em 2011, tendo a presença de muitos alunos
médicos estagiários no serviço. A preceptoria foi realizada pelos Drs. Michael Blaich,
Carmen Ligia Nobre e Michael Yaari e as avaliações verbais dos alunos foram extremamente
positivas. Estamos aguardando agora as avaliações escritas por parte da ABMA. Um
resultado que já se faz sentir são os pedidos de médicos em formação ou já formados de
compor a equipe do ambulatório como forma de ajudar nosso movimento de saúde social
antroposófico na Monte Azul e ainda poder se aprimorar clinicamente em medicina
antroposófica.
Preceptoria em terapia artística em parceria com a AURORA
Preceptoria em massagem rítmica em parceria com o curso de formação em Massagem
Rítmica.
Centro de ensino de Fisioterapia para a UniItalo.
Curso de Sustentabilidade em ONG.
VII Encontro Municipal de Medicina Tradicional, Homeopatia e Práticas Integrativas em
Saúde.
Ações de enfermeiras voluntárias
Recebemos a enfermeira australiana Jéssica que fez um trabalho voluntário no mês de
janeiro com enfoque na organização da medicina escolar, o qual se complementou com a
vinda da Dra. Kathryn que também atendeu os alunos da creche juntamente com o Dr.
Michael Yaari.
A enfermeira brasileira Leide fez um trabalho voluntário conosco nos meses de abril, maio e
junho com a criação do grupo Chá com Saúde.
Considerações Finais
Reconhecemos que enfrentamos muitos desafios em 2011, no entanto isto serviu para
fortalecer e amadurecer a vocação e a missão que este ambulatório tem: Ser um centro de
assistência e ensino em práticas integrativas e complementares com ênfase em
Antroposofia.
Isso veio em 2011 em forma de uma crise institucional onde tivemos a obrigação de
literalmente reinventar os modelos de trabalho até então praticados.
Fica patente a necessidade de profissionalização da gestão e a articulação estratégica com
vistas a construirmos uma rede de apoio à saúde.
Michael Yaari (Coordenador Clínico), Audrey Reveles (Enfermeira)
Fátima Ferretti (Coordenadora Administrativa)
SP, 30 de dezembro de 2011.
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SP/dez/2011
Anexo I
Quadro Quantitativo de Atendimentos - Ano 2011
Ambulatório Médico Terapêutico da Associação Comunitária Monte Azul
Nome

Função

Local

Total Anual (11
meses)

Claudia Figueiredo

Biógrafa

Ambulatório Monte Azul

134

Claudia Figueiredo

Biógrafa

Ambulatório Peinha

148

Michael Blaich

Clinico Geral

Ambulatório Monte Azul

906

Michael Blaich

Clinico Geral

Ambulatório Peinha

414

Ivone Nunes

Educadora Terapêutica

Ambulatório Monte Azul

93

Ivone Nunes

Educadora Terapêutica

Creche Monte Azul

3.630

Ivone Nunes

Educadora Terapêutica

Creche Peinha

3.205

Monica Roschel

Fonoaudióloga

Ambulatório Horizonte Azul

Monica Roschel

Fonoaudióloga

Ambulatório Monte Azul

257

Rita Lesco

Fonoaudióloga

Ambulatório Peinha

183

Monica Roschel

Fonoaudióloga

Caminhando Juntos

429

Heloisa Helena

Massagista Rítmica

Ambulatório Monte Azul

231

Luciana Carretiero
Ariane Gianfellice
(voluntariado)
Michael Yaari

Massagista Rítmica

Ambulatório Monte Azul

543

Medicina de Família

Ambulatório Monte Azul

51

Medicina de Família

Ambulatório Horizonte Azul

302

Michael Yaari

Medicina de Família

Ambulatório Monte Azul

383

Michael Yaari

Medicina de Família

Ambulatório Peinha

143

Michael Yaari

Medicina Escolar

Ambulatório Horizonte Azul

810

Michael Yaari

Medicina Escolar

Ambulatório Monte Azul

74

Michael Yaari

Medicina Escolar

Ambulatório Peinha

347

Mariléia Ferreira Forte

Odontologista

Ambulatório Horizonte Azul

390

Mariléia Ferreira Forte

Odontologista

Ambulatório Monte Azul

472

Mariléia Ferreira Forte

Odontologista

Creche Horizonte Azul

309

Mariléia Ferreira Forte
Carmem Ligia
(Preceptoria ABMA)
Celia Barollo
(voluntariado)
Ana Paula de Matos

Odontologista

Creche Monte Azul

410

Pediatra

Ambulatório Monte Azul

92

Pediatra

Ambulatório Monte Azul

130

Pediatra

Ambulatório Peinha

218

Ariane Pretel Maamari

Pediatra

Ambulatório Peinha

203

Janete Yuri

Psicóloga

Ambulatório Horizonte Azul

228

Célia Terezinha Bottura

Psicóloga

Ambulatório Monte Azul

602

Janete Yuri

Psicóloga

Ambulatório Monte Azul

286

Maria de Los Milagres

Terapeuta Artística

Ambulatório Monte Azul

133

Daniela (voluntariado)

Terapeuta Artística

Ambulatório Monte Azul
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TOTAL DE ATENDIMENTO ANUAL

Total Anual
por função

282
1.320

6.928

122
991

774

879

1.231

1.581

643

1.116

155

15.900

Anexo II

Relatório Quantitativo
de Enfermagem

Equipe
Janeiro a
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Dezembro/2011

Enfermagem

Procedimento

total anual

Técnico

13.148

Administrativo

5.929

total

19.077

Total Geral de Atendimento Equipe de
Enfermagem realizado no Ambulatório
Monte Azul

Consideramos Procedimento Técnico em Enfermagem: administração de medicação injetável,
verificação de pressão arterial, verificação de peso, verificação de temperatura, retirada de
pontos, curativos, Papanicolau, coleta de sangue, teste de gravidez, teste de glicemia capilar,
administração de medicamentos via oral, inalação, esterilização de materiais, verificação de
estatura, visita domiciliar, pré-consulta, treinamento, acolhimento, recebimento de exame de
fezes, recebimento de exame de urina, verificação de perímetro cefálico, visita creche,
orientação de enfermagem, consulta de enfermagem, observação de enfermagem na creche,
banho nutritivo, grupo de alongamento e grupo Chá com Saúde.

Consideramos Procedimento Administrativo em Enfermagem entrega de preservativo,
entrega de exames, arquivo de exames, arquivo da ficha índice, troca de guia médica, criação
de protocolo , arquivo e desarquivo de prontuário, atendimento telefônico.

“CASA DA TRILHA”
Programa de tratamento médico/terapêutico e oficinas para pacientes dependentes químicos (álcool e
outras drogas)

Coordenadora: Tereza Ribeiro de Lacerda Viroli
Nossa missão:
“Oferecer atendimento médico, psicológico, terapêutico e oficinas a pacientes com dependência
química (álcool e outras drogas), possibilitando aos pacientes psiquiátricos a participação nas
oficinas, sem discriminação econômica. Atendimento aos familiares de pacientes com
dependência química e aos dos pacientes psiquiátricos. Promover atividades de orientação e
prevenção do uso de álcool e drogas.”

Recursos Financeiros
Em 2011 recebemos da Associação Beneficente Tobias o apoio de R$130.000,00, que foi utilizado
para pagamento dos atendimentos medico, terapêuticos e dos oficineiros,

e da Associação

Beneficente Mahle o apoio de R$30.000,00, utilizado para pagamento da reunião multidisciplinar
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semanal com os terapeutas e os oficineiros, e também para pagamento do agente operacional.
O Dr. Michael Blaich continuou a receber apoio financeiro da Dra. Katrin, no valor de 3000 francos
suíços por semestre, o que pode garantir que sua participação na reunião multidisciplinar fosse
remunerada. Este valor não foi destinado apenas para seu trabalho na Casa da Trilha, mas também
para remunerá-lo por sua atuação em outras áreas da Associação.
No mês de abril começamos a cobrar pelas consultas, terapias e oficinas. O valor é de R$30,00 por
mês (R$20,00 por consulta médica e R$10,00 por todos os outros atendimentos), resultou em uma
receita total de R$4.142,00.
Quando no inicio do ano recebemos as respostas dos pedidos de apoio, algumas mudanças
tiveram de ser feitas para que o dinheiro rendesse o máximo possível, foram elas:
- Redução de 40 horas para 20 horas semanais da Agente Operacional;
- A Oficina de Música começou o ano com um período de 4horas por semana, e depois foi reduzido
para 2 horas;
- Redução de 2 períodos para 1período da Oficina de Lapidação;
- Redução de 1 ½ períodos para 1 período da Oficina de Cozinha;
- Não pudemos manter em nossa equipe a Assistente Social e a estagiária de Serviço Social.
Além do recebimento dos apoios externos, como contrapartida da Associação Comunitária Monte
Azul recebemos o valor de R$23.000,00. Este valor cobre as despesas de infra-estrutura: água, luz,
telefone, material de limpeza e higiene, material de escritório, material utilizado nas oficinas,
salário da Assistente Administrativa, taxa administrativa, manutenção, e outras eventualidades.

Recursos Humanos
Como descrito no item anterior não pudemos neste ano contar com a Assistente Social e nem
mesmo com uma estagiária, pois para termos a estagiaria, era necessário ter um Assistente Social
para supervisioná-la e na Associação Monte Azul não tem tal colaborador.
Já no primeiro mês do ano, tivemos de dispensar a colaboradora Rosilânia Maria dos Santos que
trabalhava como agente operacional em regime CLT por 40 horas semanais, pois teríamos que
reduzir para 20 horas a jornada de trabalho e não poderíamos reduzir sua remuneração.
De janeiro a março de 2011 a coordenadora do serviço, Tereza Ribeiro de Lacerda Viroli, passou há
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trabalhar 40 horas por semana, única e exclusivamente na Casa da Trilha, ainda como autônoma.
Antes, embora trabalhasse as 40 horas era remunerado por 20 horas de trabalho.
Em abril de 2011 ela, depois de 8 anos no serviço, foi contratada em regime CLT para trabalhar 40
horas por semana.
Em 2010 pudemos experimentar o quanto é importante e necessário o Grupo de Apoio Familiar
que era coordenado pela Assistente Social e realizado 1 vez por semana. Com a saída da Assistente
Social, a coordenadora Tereza Viroli assumiu a coordenação deste grupo.
Em setembro a psicóloga Camila Batista comunicou-nos que estava tendo a necessidade de ter um
co-terapeuta no Grupo Terapêutico para os pacientes, como não podíamos contratar outro
profissional, a coordenadora Tereza Viroli e a terapeuta artística Marion B. Kuhn passaram a fazer o
grupo com ela.
Em novembro ela nos comunicou seu desligamento do serviço, por razões de ordem pessoal.
A equipe ficou assim constituída:
CLT
- Tereza Ribeiro de Lacerda Viroli - coordenadora/euritmista curativa – 40 horas semanais
- Juliana Rodrigues Melo – Auxiliar Administrativa – 40 horas semanal – até outubro/2011
- Bruna aparecida Barbosa – Auxiliar Administrativa – 40 horas – a partir de outubro/2011
- Ivana de Freitas Gomes – Agente Operacional – 20 horas semanais
Autônomos
Dr. Michael Blaich – 2 períodos
Camila Vieira Alves Batista - psicóloga – 2 períodos,
Flavia Kawaoka Takase – Massagem Rítmica – 2 períodos,
Marion Bárbara Kuhn - terapeuta artística – 2 períodos,
Michael Seltz - oficineiro de lapidação – 1 período,
Shirley Aparecida Hutteres – oficineira de cozinha – 1 período – de abril a julho de 2011
Elfrida Ghetes - oficineira de cozinha – 1 período - a partir de agosto de 2011
Evanilda Dias – oficineira de tecelagem – 1 período – de fevereiro a abril de 2011
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Elizete Onuki – oficineira de tecelagem – ½ período – a partir de maio de 2011
Maria Rita A. da Silva – oficineira de música – ½ período – a partir de maio de 2011
Além dos períodos citados todos os colaboradores participaram durante 3 horas semanais da
reunião de equipe multidisciplinar.

REALIZAÇÕES
1 - Atendimento à pacientes
O atendimento à pacientes e seus familiares consiste em atendimento médico, terapêutico e
oficinas.
De janeiro a dezembro de 2011 foram atendidos 345 pacientes, com um total de 2785
atendimentos, assim distribuídos:
 156 pacientes (45,2%) – dependência química/álcool/tabaco
 157 pacientes (45,5%) – familiares de pacientes dependentes químicos/álcool
 32 pacientes (9,3%) - psiquiatria

FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO
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Resultados
Dos 345 pacientes atendidos, 118 pacientes (34,2%) aderiram algum tratamento, o que resultou
num total de 2452 atendimentos registrados.

ADESÃO AO TRATAMENTO

A – Dependência química – MÚLTIPLAS DROGAS/ALCÓOL/TABACO

Total de pacientes
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa Etária
Até 20 anos
De 21 a 40 anos
De 41 a 60 anos
+ de 60 anos

47
42
5
2
38
7
0

B – Dependência química – ÁLCOOL

Total de pacientes

7
37

Sexo
Masculino
Feminino
Faixa Etária
Até 20 anos
De 21 a 40 anos
De 41 a 60 anos
+ de 60 anos

5
2
0
1
6
0

C - Dependência química – ÁLCOOL/TABACO

Total de pacientes
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa Etária
Até 20 anos
De 21 a 40 anos
De 41 a 60 anos
+ 60 anos

13
10
3
0
4
8
1

D - Dependência química – TABACO

Total de pacientes
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa Etária
Até 20 anos
De 21 a 40 anos
De 41 a 60 anos
+ 60 anos

14
3
11
0
2
9
3

E - Psiquiatria
Total de pacientes
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária

11
5
6
38

Até 20 anos
De 21 a 40 anos
De 41 a 60 anos
+ de 60 anos

1
6
4
0

F – Atendimento a familiares de:

Dependentes químicos (álcool/drogas)

Total de familiares
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
De 21 a 40 anos
De 41 a 60 anos
+ de 60 anos
Não declarou

26
0
26
8
12
5
1

Em 2011 houve um aumento de 1,7% de pacientes que aderiram algum tratamento em relação ao
ano de 2010. A porcentagem é pequena, quase insignificante, porém em 2011 um dos nossos
objetivos era trabalhar para que os pacientes que começaram o tratamento em 2010
permanecessem no serviço no mínimo por 12 meses, ou seja, realizassem o Programa completo, e
isto em parte foi alcançado, pois dos 80 pacientes dependentes químicos que aderiram a algum
tratamento em 2011, 14% foram pacientes que iniciaram o tratamento em 2010. Esta é a primeira
vez que isto acontece.

2- Palestras
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Palestra: A Força Moral da Transformação – palestrante Jaap van der Haar, tradutor Dr. Michael F. Blaich

Em 2011 demos continuidade ao CICLO DE PALESTRAS DA CASA DA TRILHA que iniciamos em
2010. Neste ano foram 7 palestras na Casa da Trilha, 2 no Colégio Waldorf Micael, 1 no Centro
Cultural da Monte Azul, e 1 para o Projeto Tecendo o Futuro também da Monte Azul. Ao todo
foram 347 participantes nas palestras que foram realizadas na Casa da Trilha e por colaboradores
da Casa da Trilha em outros locais. Foram elas:

 1ª. “CO-DEPENDÊNCIA O QUE É?” – palestrante: Camila Batista – em março/2011
 2ª. “A VONTADE NA SUA ORIGEM SIMPÁTICA E ANTIPÁTICA E O DESENVOLVIMENTO
HUMANO” – palestrante foi Dr. Michael F. Blaich – em maio/2011
 3ª. “A FUNÇÃO DO GRUPO TERAPÊUTICO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA”
– palestrante: Camila Batista – em junho/2011
 4ª. “A FORÇA MORAL DA TRANSFORMAÇÃO” – palestrante: Jaap van der Haar - em
agosto/2011
 5ª. “O QUE É DEPENDÊNCIA QUÍMICA” – palestrante: Camila Batista – em agosto de 2011para jovens do Projeto Tecendo o Futuro
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 6ª. “AMOR: O laço que nos liga a Deus, a vida e a todas as criaturas - Quem o faz?” –
palestrante: Helena Otterspeer - em setembro/2011
 7ª. “PREVENÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS” – palestrante: Dr. Michael F. Blaich – em
setembro/2011- para colaboradores do núcleo Monte Azul
 8ª. “DEPENDÊNCIA QUÍMICA” – palestrante: Dr. Michael F. Blaich – em setembro/2011 –
Fórum da Paz realizado no Colégio Waldorf Micael
 9ª. “DEPENDÊNCIA QUÍMICA – Compreensão e Prevenção” – palestrante: Dr. Michael F.
Blaich – em outubro/2011 – para pais do Colégio Waldorf Micael
 10ª. “RESILIÊNCIA” – O que é? – palestrante Ute Craemer – em outubro/2011
 11ª. “A LEI DOS TRÊS “R” (Rotina, Ritmo, Ritual)”– palestrante Dr. Michael Yaari – em
novembro/2011

3 – Parcerias
 Temos encaminhado para o Hospital Lacan (hospital gratuito ligado a UNIFESP/UNIAD),
pacientes que necessitam de internação. Este hospital é gratuito e a espera é de até 4
meses. Quando encaminhamos os pacientes eles agilizam esta internação. Quando os
pacientes recebem alta eles indicam a Casa da Trilha para dar continuidade ao tratamento.
 Com as Unidades Básicas de Saúde ligadas a Associação Comunitária Monte Azul. As
Unidades encaminham pacientes para o serviço e a Casa da Trilha encaminha pacientes
quando necessita de um atendimento especializado.

4 – Tradução de livros
Duas traduções foram realizadas:
 1 artigo de Olaf Koob - Entrevistas dos Flensburger Hefte nr. de 1990 – Das Vergiftete
Jahrhundert (O século envenenado) - Dr. Michael Blaich – será publicado em forma de
apostila.
 O livro de Felicitas Vogt – Sucht hat viele gesichter (Vício possui várias faces) – Dr. Michael
Blaich – a edição deste livro ainda esta em negociação com editoras.
Um ainda continua em fase de tradução:
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 Ron Dunselmann – Na Stelle dês Ich (No lugar do eu) – Tereza R. L. Viroli

5 – Reuniões de equipe
A equipe continua se reunindo semanalmente as quartas-feiras das 15:00 às 18:00hs, com o
objetivo de tratar de assuntos administrativos, pacientes e estudos para capacitação.
O livro de Ron Dunselmann - No lugar do Eu - tem sido material de estudo em nossos encontros e
com a leitura aproveitamos para fazer a revisão inicial.
Recebemos neste ano 2 pessoas que nos solicitaram participação no grupo de estudo: Andrea
Lanzoni – terapeuta artística e Antonio Paulo Ribeiro da Clinica Resgatando Vidas.

6 – Planejamento Participativo 2008/2013
Dos objetivos que estipulamos para este período – 2008/2013, treze no total, em 2011
trabalhamos:

1 – Otimizar a adesão do paciente ao programa de tratamento da Casa da Trilha
Este, de todos os objetivos, é o que temos de trabalhar constantemente, revendo formas de aplicar
e avaliar metodologias. Em 2011 demos seguimento ao trabalho iniciado em 2010 pela Assistente
Social – Grupo de Familiares e Cuidadores, e este trabalho tem dado resultados muito positivos. De
2010 para 2011 tivemos um aumento de 45,1% nas participações de familiares nos grupos que
acontecem toda segunda-feira das 8:30hs às 10:00hs. Embora tenhamos condicionado a
permanência do paciente no Programa, a participação do familiar neste grupo, algumas exceções
temos feito, pois muitas vezes a vontade do paciente é maior do que a do familiar/cuidador, então
permitimos que o paciente continue no tratamento.
Outra condição também colocada para os pacientes é sua participação no Grupo Terapêutico,
também como condição para a permanência no Programa, e da mesma forma como o Grupo de
Familiar/cuidadores, esta também teve uma grande aumento na participação em 2011, de 188
participações em 2010 para 642 participações em 2011, um aumento de 341,4%. Para a equipe da
Casa da Trilha isto é um grande avanço e requereu de todos um empenho muito intenso.
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2 - Desenvolver um regulamento interno
Foi graças a implementação deste objetivo que conseguimos ter o sucesso relatado acima.
Também é outro objetivo que constantemente estamos revendo.

3 - Desenvolver um plano de atendimento para cada paciente baseado na visão multidisciplinar
Em todas as reuniões da equipe nas quartas-feiras são trazidos para avaliação, os casos de
pacientes. Através deste olhar são feitas as indicações de terapias e oficinas (hoje em virtude de
não termos todos os períodos cobertos por terapeutas e oficineiros, as indicações são feitas para
onde temos vagas).
Para auxiliar este trabalho, em maio de 2011, iniciamos um trabalho de estudo mais profundo da
visão integral do homem, a partir dos quatro corpos.

4 – Atrair pacientes até capacidade máxima
Foi desenvolvido um folder que é nosso material de divulgação. A própria população que frequenta
a Casa da Trilha e o Ambulatório, leva nosso folder para outros locais.
Ampla divulgação nas UBS (Unidade Básica de Saúde) administradas pela Monte Azul que nos
encaminham pacientes.
Este trabalho é constante, porém com certa precaução, pois ainda não temos condições de
oferecer atendimento em todos os períodos.
5 – Publicação de material sobre dependência química sob conceito antroposófico
As referências a este objetivo estão descritas no item Traduções de Livros.

6 - Melhorar comunicação com a equipe e com a Monte Azul
A equipe ao longo destes anos tem procurado melhorar e desenvolver cada dia mais a arte de bem
se relacionar, tanto internamente, quanto externamente.
Em relação a Associação temos mantido um bom relacionamento, relatórios de atividades e
financeiro são apresentados anualmente ou sempre que solicitados.
Quanto ao tema a ser trabalhado pontualmente na equipe relacionado ao tema conflito, não foi
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feito ainda.

7 – Preparar um plano financeiro para obter os recursos necessários para realizar os macroobjetivos
Este plano é preparado sempre que apresentamos nossas solicitações de apoio à parceiros. Hoje só
tem sido a ABT e a Mahle. À prefeitura de São Paulo também foi apresentado nosso projeto.
Estamos necessitando de auxilio para elaborar e direcionar projetos para outros parceiro.
Em abril/2011 demos inicio a cobrança de consultas – R$20,00, e de terapias – R$10,00 por mês.
Estes valores estão longe de resolver a necessidade da Casa, mas vem auxiliar nos gastos básicos.

8 – Ter uma equipe básica fixa
Desde 2004 temos uma colaboradora remunerada pela Associação que é a auxiliar de serviços
administrativos, em 2010 contratamos uma agente operacional com o apoio recebido da Mahle e
agora em 2011 a coordenadora foi contratada
também em regime CLT com o apoio recebido da ABT e da Mahle.
Em nossas solicitações de apoio para a ABT e Mahle para o ano de 2012 está previsto a contratação
em regime CLT dos colaboradores atuais da Casa da Trilha.

9 – Buscar parcerias com clinicas para internação de pacientes
Hoje temos conseguido encaminhar pacientes para o Hospital Lacan em São Bernardo do Campo.
Este hospital é gratuito e a internação é de 30 a 45 dias. A pesquisa por clinicas gratuitas ou, que
pelo menos tenham preços acessíveis, é um trabalho constante devido a grande demanda.

10 – Ter atividades o dia inteiro
Infelizmente ainda não conseguimos apoio para remunerar mais colaboradores.

11 – Legalização
Ainda não foi feito

12 – Buscar convênios
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Trabalhando o Objetivo 7 iremos de encontro a este.

13 – Trabalhar a prevenção
Em 2011 trabalhamos intensamente na realização de palestras, na Casa da Trilha, aberta para toda
comunidade do local e de outras localidades, palestra para colaboradores da Associação, palestra
para alunos do Projeto Tecendo o Futuro também da Monte Azul e palestras no Colégio Waldorf
Micael.

8 – Administração/Secretaria
A contratação da coordenadora por 40 horas por semana também em muito pode facilitar a visão
do todo da Casa, do espaço físico, e dos pacientes.

9 – Atividade Sócio/Cultural

Em 2011, embora tivéssemos muitos planos de realizar atividades, o que conseguimos realizar foi
um almoço de confraternização no final do ano, onde reunimos toda a equipe de colaboradores,
pacientes e familiares. Foi um encontro muito alegre para todos.
A alimentação e a preparação do espaço para o almoço foi feita pelos colaboradores e pelos
pacientes, que se ocuparam de tudo prontamente.
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A atividade foi muito propicia para pacientes e familiares conhecerem melhor a equipe da Casa da
Trilha.
AS DIFICULDADES
Nossas dificuldades ainda continuam sendo:
 Conseguir manter a equipe com entusiasmo e motivação. Embora neste ano tenhamos
conseguido dar passos positivos em relação ao tratamento, ainda continua sendo um
grande desafio para toda a equipe auxiliar pacientes a superarem o vicio.
 Administrar as faltas dos pacientes
 Termos os recursos financeiros necessários para:
 Para contratar profissionais trabalhando 8hs/dia por 5 dias na semana, em regime CLT,
 Contratação de novos profissionais,
 Fomentar a sustentabilidade do Programa
Para 2012 orçamos para o Programa o valor total de R$419.875,43. Para a Associação Beneficente
Tobias foi solicitado o valor de R$382.385,37, valor este destinado a pagamento do colaboradores
em regime de CLT. Para a Mahle R$209.937,71, também para a mesma finalidade. Em 2011 a ABT
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aprovou 47,63% do valor que tínhamos solicitado (R$130.000,00), e a Mahle 10,9% do solicitado
(R$30.000,00). Os valores solicitados destinavam-se a colocar o Programa ideal em funcionamento,
com os valores recebidos pudemos somente seguir como estávamos fazendo, e mesmo assim
conseguimos não só manter, mas também fazer o serviço crescer.
Em dezembro/2011, a ABT aprovou o valor de R$86.600,00, 22,6% do solicitado (R$382.385,37),
33,4% a menos do que o recebido em 2011 (R$130.000,00).
Em dezembro o Sr. Dilson esteve em reunião com a coordenadora da Casa, também para falar a
respeito da solicitação que foi feita e solicitou que apresentássemos um novo pedido com uma
perspectiva um pouco menos ideal.
Em janeiro foram apresentados dois valores: um no valor de R$117.385,00 onde o quadro de
colaboradores continua como é hoje, ou seja, a coordenadora, a auxiliar administrativa e a agente
operacional em regime de CLT e os demais colaboradores como autônomos, e o outro no valor de
R$129.550,00, onde se propõe a contratação do médico e dos terapeutas em regime CLT, e os
oficineiros continuam contratados como autônomos. Ainda não temos a resposta. Os dois valores
referem-se a 50% do valor total necessário.
Com o aqui exposto da para se ter ideia de como são as nossas dificuldades em relação ao aspecto
financeiro, e que para 2012 até o momento é um tanto pior.
 Conseguir convênio público (municipal, estadual ou federal)
 Ampliar e tornar eficaz a comunicação externa, para uma melhor divulgação do trabalho
através de folders nas Unidades Básicas de Saúde, no meio antroposófico (escolas, clinicas,
consultórios, farmácias, etc.),
 Desenvolver as competências necessárias para novas tarefas e para o crescimento do
grupo.
 Burocracia para legalização

PERSPECTIVA
Do ano de 2011 para 2012, pouca coisa mudou em relação as nossas perspectivas, muito embora
tenhamos trabalhado para melhorar o Programa de atendimento a dependentes químicos, muito
trabalho ainda temos pela frente, e para tanto continuamos a ter como perspectivas:
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 Estudar, desenvolver e aprimorar técnicas para que a adesão ao tratamento seja ainda mais
eficaz;
 Que todos os profissionais tenham condições de desenvolverem suas atividades e
competências de forma plena;
 Que os pacientes tenham vivências integrais de suas atividades terapêuticas, gerando mais
saúde e condições de recuperação;
 Condições para ministrar cursos, workshops, formação de multiplicadores e assim
contribuir para a sustentabilidade do programa;
 Divulgação mais intensa do “Programa Casa da Trilha” nas Unidades Básicas de Saúde
inseridas na Estratégia Saúde da Família, no meio antroposófico (escolas, consultórios,
farmácias), em clinicas de recuperação.
 Dar andamento ao processo de legalização do serviço junto aos órgãos públicos.
 Fortalecer parcerias públicas e particulares.
 Manter a equipe com entusiasmo e envolvimento no trabalho.
 Divulgação de nosso trabalho a um público com poder aquisitivo maior, que possam pagar
pelo serviço, ampliando assim as formas de captação dos recursos.
AVALIAÇÃO GERAL
Desde seu inicio, o Programa de tratamento a dependentes químicos da Casa da Trilha, sempre
tem sido um desafio. Desafio em relação aos recursos financeiros, desafio em relação aos recursos
humanos e principalmente um desafio em relação ao tipo de público. A cada ano temos podido
colocar em pratica o método que acreditamos, e lentamente temos conseguido bons resultados. O
desafio hoje é muito maior do que podemos imaginar. Tanto o Ministério da Saúde como todos os
outros órgãos públicos e entidades ligadas a saúde, buscam um caminho de como lidar com esta
doença que a cada dia cresce assustadoramente.
Nosso desafio se torna ainda maior quando nos propomos a um – tratamento para dependentes
químicos ampliado pela visão antroposófica - que exige de cada um de nos colaboradores,
acreditar realmente nesta possibilidade de cura e trabalhe para tal. Depoimentos como os que
seguem, é o que nos motivam e nos fazem seguir em frente.
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Outros Projetos
1. Escola Oficina Social
Foi um ano de glória: fortalecimento do que já tínhamos e novas conquistas!
Faremos um relato a partir do plano para 2011, por sua vez inserido no planejamento participativo
para 2009 a 2012.
O Objetivo da Escola Oficina Social é: apoiar o desenvolvimento dos colaboradores da Associação
Comunitária Monte Azul no que diz respeito à atuação profissional, ao social e à cultura geral.
De modo geral, conseguimos intensificar a atuação dos coordenadores como “pessoas chaves”
para o desenvolvimento da Escola Oficina Social e ações que envolvem a todos como as
integrações. Tornou-se mais difícil o envolvimento com áreas específicas, no sentido de orientar e
acompanhar as atividades. Com isso, ainda não concluímos a construção dos currículos das áreas
referente à Escola Oficina Social. Algumas reuniões com os coordenadores foram realizadas a fim
de rever o material já disponível e aproveitar para tratar da oficina social como um todo.
As oficinas semanais aconteceram nos três núcleos com a especial contribuição da Susanne nos
núcleos Monte Azul e Peinha, já foi contratada com recursos da Escola Oficina Social para
desenvolver, principalmente, os educadores. Alguns coordenadores das áreas têm se desdobrado
para gerar atividades de desenvolvimento para seus grupos.
Assim também , com ajuda de muitos, a vitalização ocorreu, atendendo participantes dos 3
núcleos. Neste ano, no núcleo Horizonte Azul houve apenas uma oficina de vitalização, que foi de
desenho com nanquim com a Susanne, e agradou bastante. Já para Monte azul e Peinha, contamos
com a dedicação de colaboradores que se voluntariaram para as oficinas: desenho de formas,
marchetaria, linguagem de sinais (libras) e culinária. Foi bastante intensa a movimentação de 15
pessoas que foram participar de um congresso de pedagogia Waldorf em Bauru, contando com
nosso apoio para conseguir a isenção da taxa de inscrição.
As ações realizadas para intensificar o envolvimento e a participação de todos os colaboradores na
Escola Oficina Social, foram:
- o curso do orientador ocorreu, por um dia como planejado, tendo sido bem avaliado pelos
participantes; no entanto houve muitas faltas de coordenadores e novos orientadores.
- as integrações foram especiais pelo tema geral (aniversário de 150 anos de Rudolf Steiner) e a
forma que estabelecemos de envolver todas as áreas. Assim, em cada uma das 10 integrações do
ano, um grupo diferente trabalhou nesta grande celebração. Tivemos temas como saúde,
pedagogia, economia, trimembração social e outros. As pessoas gostaram muito, e uma das metas
– de levar a uma maior compreensão sobre o que é antroposofia
- o curso do coordenador foi uma grande conquista pois, criado com a participação de todos os
coordenadores em 2010, realizou-se na íntegra e com muito entusiasmo, tanto dos participantes
quanto dos profissionais contratados. Avaliação no fim do ano revelou grande satisfação e uma
enorme vontade de continuar em 2012. O programa abarcou aspectos da identidade
organizacional, das relações no trabalho internas e externas, dos processos de trabalho e do uso de
recursos financeiros. Todos os coordenadores foram chamados e além deles, para aproveitar as
vagas nas eventuais faltas, outros colaboradores foram indicados e participaram parcialmente.
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Tivemos ainda, a participação de uma empresa parceira.
De modo geral, a Escola Oficina Social tem sido e mais e mais reconhecida como um benefício
pelos coordenadores e demais colaboradores e sua abrangência tem se tornado mais clara para os
coordenadores, que era nossa meta.
As ações realizadas para preparar os coordenadores e outros colaboradores para serem
orientadores na Escola Oficina Social.
- o curso do orientador aconteceu e foi muito bem avaliado pelos participantes. No entanto a
formação da turma ficou prejudicada, levando a penas 8 pessoas, quando 25 eram esperadas. Esta
ação precisa se repetir anualmente, e com mais ênfase na comunicação para garantir a
participação de todos os novos coordenadores e outros novos orientadores.
- houve no ano maior familiaridade com a conversa de orientação. Mais pessoas falando sobre
isso, e alguns coordenadores realizando nas suas áreas com seus colaboradores, com muito mais
consciência e ritmo. Sobre os benefícios também foi gerada maior clareza.
O KIT da Escola Oficina Social com seus formulários, ganhou uma nova apresentação, mudança que
padronizou os documentos da Escola Oficina Social. Os conteúdos não sofreram mudança
significativa. Algumas pessoas falam de mudar o relatório mensal de atividades.
Para manter a consciência do que ocorre na Escola Oficina Social, além das cotidianas tarefas de
planejamento e avaliações, neste final de ano renovamos o Conselho da Escola Oficina Social,
procurando ampliar a visão para tomada de decisões.
Para editar uma apostila sobre a Escola Oficina Social que inspire, sirva de modelo para outras
instituições, continuamos com o desafio de documentar mais e mais as atividades, além de utilizar
aprimorar o KIT. Neste ano, com colaboração de outras pessoas de fora da área, está sendo
documentada a experiência das integrações.
Para capacitar coordenadores para difundir experiência de gestão da Monte Azul, o curso do
coordenador ajudou bastante, segundo os próprios coordenadores, dando maior clareza sobre a
gestão.
A área de consultoria, acabou chamando-se “consultas” e atuou em 10 diferentes situações de
pessoas que buscam o saber da Monte Azul. Fez sentido centralizar estas informações, garantindo
um bom planejamento e uma boa compreensão das necessidades de quem nos procura, para
oferecer uma ação mais objetiva.
Foi com grande alegria que conseguimos elaborar e implantar o processo de introdução de novos
colaboradores na Escola Oficina Social, realizando os dois grupos que foram planejados.
O curso Mainumby seguiu com suas atividades regularmente, realizando 2 encontros por mês
durante todo o ano. As avaliações dos participantes são, no geral, muito positivas. Não só nos
estimulam a continuar com o impulso, mas ainda, quase suplicam para que o Mainumby continue
existindo diante da enorme diferença que faz em suas vidas.
Mais uma turma do curso Multiplicação do Enfrentando o Futuro com Coragem foi realizado às
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sextas no Centro Cultural, fortalecendo ainda mais o impulso. O maior desafio é conseguir da
equipe a dedicação necessária para fazermos um bom trabalho, em meio a tantas outras
demandas do nosso trabalho cotidiano. As avaliações tanto internas, quanto externas revelaram a
importância do trabalho para os participantes e para a Monte Azul, estimulando-nos a continuar
lutando para que mais e mais educadores sejam capacitados.

Conclusão:
Conforme o tempo passa, mais e mais demandas se tornam evidentes, e com elas cresce em nós
da área e também de modo geral, em muitos colaboradores, a vontade de realizar mais e mais!!!!
Os resultados têm sido significativos, elevando não só a motivação para o trabalho como também
fortalecendo o vínculo com a Monte Azul e principalmente, levando mais e mais amor para a vida
de todos os colaboradores.
Buscamos meios para continuar trabalhando, considerando
desconfortável, garantindo atividade por mais um ano apenas.

uma

situação

financeira

Recursos envolvidos: doação da Fundação Software AG no valor de:

2. Departamentos: Marcenaria Monte Azul / Marcenaria Horizonte Azul /
Oficina de Bonecas Horizonte Azul / Loja
Objetivo: contribuir com a profissionalização dos Jovens e com a geração de renda.
As equipes foram acompanhadas diária, mensal e/ou bimestralmente pela coordenação na
demanda de rotina, conseguindo a área manter uma boa organização e administração na
execução das tarefas em geral;
Houve um aumento no quadro de colaboradores, no que resultou um pouco de aumento da
produção e do estoque, atendendo um pouco mais às necessidades dos clientes, principalmente
no final do ano. Esperávamos mais, porém, ao longo do ano tivemos uma série de problemas de
disciplina e frequência com três jovens (2 da marcenaria Monte Azul e 1 da loja), nos prejudicando
a dinâmica com a produção, com o controle de estoque e com o controle de qualidade, gerando
várias advertências verbais, uma por escrito e, das quatro admissões realizadas anteriormente,
foram necessárias duas demissões;
Um jovem da Marcenaria Horizonte Azul e um da Marcenaria Monte Azul, realizaram Curso de
Capacitação de Pintura e Envernizamento no Instituto Léo Madeiras, custeados pelos centros de
custo loja-marcenarias;
Participamos mais de bazares, feiras e exposições. Mas as receitas ainda não cobriram todos os
gastos desta área. É necessária a atualização dos preços, considerando a mão de obra atual, pois a
maior parte dos produtos estão com os preços defasados há mais de 3 anos, e é necessária ainda a
capacitação dos colaboradores .
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Foi atualizada e readaptada a planilha de cálculos dos produtos: preço de custo material, preço
mão de obra e preço final, para podermos calcular corretamente o preço dos produtos e fazermos
a atualização acima citada;
Manutenção e reforma:
a) Segurança – foram realizadas a instalação de uma lâmpada automática na parte externa
da loja e a poda das as árvores, evitando que pessoas utilizem o espaço a noite, para
fazerem suas necessidades fisiológicas e/ou para o consumo de drogas como vinha
acontecendo;
b) Estoque – foi ampliado o mezanino e implantado um grande armário para mais e
melhor armazenar os produtos no estoque;
c) Loja – foram trocadas as travas de segurança das janelas da loja, que estavam
danificadas, comprometendo a segurança do prédio;
d) Oficina de Bonecas – atendendo as necessidades da instituição (montagem de salas de
aula), a oficina foi mudada para outro endereço, local menor, necessitando ainda
adaptar melhor a sala, para uma melhor organização das máquinas e de todo o material
utilizado pelo setor.
O setor se manteve com recursos próprios.

3. Raízes Culturais
www.raizesculturaismonteazul.blogspot.com
Objetivo: resgatar as raízes culturais das populações das comunidades atendidas. Abrir os
horizontes para outras manifestações culturais, respeitando as diferenças e dando a oportunidade
para produzir cultura nas mais diversas linguagens.
Em 2011 o Centro Cultural Monte Azul encontrou muitos desafios, um deles foi o calendário
projetado em comemoração aos 150 anos de vida do filósofo Rudolf Steiner. Com um
compromisso de fazer esse caminho com os eventos culturais e celebrar esse ano tão importante
dentro da filosofia da Monte Azul, além da responsabilidade que temos em construir e fomentar as
ações do espaço, desenvolvemos três mostras culturais (Música, Teatro e Dança) e dois Encontros
de Artes, com temáticas relacionadas à antroposófica.
Após alguns anos sem nossa mostra de música, finalmente conseguimos realiza-la em maio. Os
grupos participantes nos ajudaram muito na programação da mostra, doando seu tempo e se
prontificando em participar sem possibilidades de um cache ou ajuda de custo, apenas pelo prazer
de estar conosco e compartilhar desses encontros musicais. Infelizmente não tivemos nenhum
apoio financeiro externo, mas conseguimos suprir nossas demandas de produção com a realização
de um bom bar que funcionou em todos os dias da mostra. O Sacolão das Artes nos emprestou
alguns equipamentos que somados aos nossos conseguimos proporcionar um bom resultado
técnico aos grupos, além do Nando que também doou seu tempo e o empréstimo de mais alguns
equipamentos para realização da mostra. A Berinjela Filmes também participou no registro
fotográfico e na pessoa do Mario Cesar Rabello, que teve uma função muitíssimo importante no
fechamento da programação e na produção da mostra, estando presente todos os dias. O publico
compareceu em peso e encheu o espaço em todos os dias de mostra.
Em julho como já é de costume e tradição no bairro, realizamos a 19ª Mostra de Teatro Monte
Azul, ressaltando a importância de manter uma programação de qualidade, com grupos e
trabalhos reconhecidos na cidade e com espaço aberto para companhias em formação na região.
Destacamos companhias como Cia São Jorge de Variedades, Cia do Feijão e Fraternal de Artes e
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Malas Artes, esta última com sua primeira passagem em nosso espaço, o que foi uma honra. Para
essa mostra o SESC Santo Amaro nos apoiou com 8 mil reais, que foram usados em melhorias do
espaço (iluminação, pintura, ferramentas), ajuda de custo para alguns grupos e para custos de
produção (alimentação e transporte). A Berinjela Filmes esteve mais uma vez conosco, cobrindo
toda a mostra com imagens e textos, que foram colocados diariamente em seu blog. A Mostra de
Teatro foi um sucesso, com uma boa quantidade de publico em todos os dias da mostra.
Em outubro realizamos a 14ª Mostra de Dança, como um ato de resistência devido a dificuldade de
se montar uma programação de dança e a baixa aceitação do público. Mesmo com todas as
dificuldades que encontramos foi uma mostra bastante importante, muitos contatos estabelecidos
com grupos que não conheciam o espaço e também reencontros com coletivos que já passaram
por aqui, mas há tempos não apareciam.
Como dito, os Encontros de Arte tiveram a temática escolhida relacionada à antroposofia devido a
Celebração de 150 anos de vida do filósofo Rudolf Steiner. No 1º semestre o tema escolhido para
esse encontro de formação foi ‘cores’, onde tivemos oficinas de Formas Africanas, Aquarela,
Cestaria Indígena e Bordados. No 2º semestre o tema foi ‘movimento’, com as oficinas de Contos e
Dança Afro, Danças Brasileiras, Danças Circulares, Caligrafia e Stop Motion. Somados os dois
encontros foram inscritos mais de 120 pessoas, muitas delas repetem a dose nos encontros
seguintes e perguntam quando serão os próximos. É notório a importância desse tipo de atividade
na complementação/formação dos educadores da Monte Azul, além de abrir espaço para que
outros interessados em conhecer nosso trabalho e espaço possam se aproximar e trocar
experiências.
Os eventos citados a cima fizeram parte desse calendário pré-estabelecido no planejamento de
2011, mas vale ressaltar nesse relatório algumas das ações mensais que realizamos com outros
parceiros nesse ano: Samba do Monte, todo segundo domingo do mês, que homenageou grandes
sambistas brasileiros e contou com a participação de várias Velhas Guardas de escola de samba de
São Paulo. Exposição de Artes Plásticas com a Oficina do amigo e parceiro Jair Guilherme Filho.
Além de não recusarmos propostas para realização de eventos diversos, como demandas de
projetos externos, pedidos de agenda de ensaio, shows e etc.
Em 2011 tivemos uma conquista bastante importante e que já pensávamos em realizar a algum
tempo que foi a construção de um blog. Iniciamos 2012 com o lançamento dessa ferramenta que
sem dúvida será bastante útil para nossa comunicação externa e espaço para colocarmos nossas
ideias, conquistas e divulgações do que produzimos.
TOTAL DE PÚBLICO:
 Mostra de Música – aproximadamente 1600 pessoas
 Mostra de Teatro – aproximadamente 1250 pessoas
 Mostra de Dança – aproximadamente 850 pessoas.
 Encontro de Artes – Cores – 57 inscritos
 Encontro de Artes – Movimento – 66 inscritos
Recursos envolvidos: doações de pessoas físicas. Apoio do SESC Santo Amaro

4. Bibliotecas
Objetivo: incentivar a leitura e oferecer um espaço para o estudo, apoiando a escola formal e
cursos informais.
Até fevereiro de 2011 contávamos com duas colaboradoras, uma voluntária e um colaborador da
Uni- nove, prestando serviço na biblioteca com aulas de LIBRAS para as os colaboradores e as
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crianças de nossa Ciranda Monte Azul e Peinha, durante a semana, e para o público externo aos
sábados .
No mês de junho recebemos a voluntária Isabel Pedott , que deu continuidade e melhoria na
catalogação do acervo e, em paralelo, propiciando reforço escolar para as crianças que não estão
conseguindo acompanhar o ensino na escola.
Fizemos um mutirão de limpeza dos livros e assim estamos mantendo. Reorganizamos o acervo e
estamos retirando alguns livros sem demanda e em duplicata para liberar espaço para livros
indispensáveis, que estamos buscando.
No segundo semestre, uma voluntaria moradora do bairro iniciou um grupo com o objetivo de
orientar as mulheres da comunidade na realização de trabalhos manuais. Este grupo atuou de
forma firme e com bastante entusiasmo durante alguns meses, mas aos poucos foi se desfazendo.
A partir de outubro passamos a contar com ajuda de uma voluntária cega, moradora da
comunidade, no atendimento ao telefone.
Hoje temos 1900 livros catalogados com o código cutter que permite a localização exata do livro e
palavras chave, 5000 com catalogação provisória e 3000 a serem catalogados .
As bibliotecas nos núcleos Horizonte Azul, Peinha e Monte Azul estavam abertas diariamente das
8:00 às 17:00, atendendo um total de aproximadamente 2000 pessoas.
Recursos utilizados: doações de pessoas físicas.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2012

Renate Keller Ignacio - Procuradora
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