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Relatório de Atividades 2012  

 
 
Identificação da entidade 
Associação Comunitária Monte Azul 
Região: São Paulo (sul) 
Município: São Paulo 
CNPJ 51.232.221/0001-26 
 
Endereço 
Av. Tomás de Sousa, 552 - Jd. Monte Azul/ tel. 5853 8080 (CCA e CREAS) 
Rua Vitalina Grassman, 290 - Jd. Mirante/ tel.: 5852 3030 (CJ) 
Rua Agatino de Esparta, 25 - Jd. Horizonte Azul/ tel.: 5896.7208 (CCA e CJ) 
Rua Itapaiúna, 36 - Jd. Sto. Antônio/tel.: 3501.2311 (CCA) 
 
Presidente  
Ricardo Najjar 
RG: 6911271 
CPF: 004218498-32 
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 
 
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 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.) 
 

CCA MONTE AZUL - Nossa Ciranda                                             
 

 
Endereço: 
Avenida Tomás de Sousa, 552. 

1. Número de Atendidos: 210 crianças e adolescentes e suas famílias 
2. Recursos Utilizados: Convênio com CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 
3. Infraestrutura 
4. Recursos humanos envolvidos: 5 Agentes Operacionais, 1 Cozinheira, 1 Assistente Técnico, 1 Diretora, 6 

Educadores, sendo um período integral. 
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Salas – 3 salas de aula: dois grupos usam no período da manhã, três grupos usam no período da tarde, uma 
sala de apoio pedagógico, sala da coordenação e acervo pedagógico no espaço (Centro Cultural). Pátio externo. 
Uma sala de aula dentro da Comunidade, um grupo de alunos no período da manhã, outro grupo no período da 
tarde, uma casa com 3 salinhas para as aulas de musicas. Quadra de esporte e Parquinho. 
 
Aula de esporte com o oficineiro Alan para os maiores. 
 
Objetivo: A faixa etária maior do Nossa Ciranda necessita de atividades que atendam suas expectativas, que os 
estimule a vir todos os dias. 
O objetivo do esporte é trabalhar a cooperação atenção, respeito ao próximo, agilidade, equilíbrio, 
movimentação corporal, coragem, força de decisão, perseverança, autonomia, construção coletiva, respeito à 
diversidade. 
Ação 1 – Antes de iniciar a atividade o educador conversava com o grupo, esclarecia as regras para que estas 
fossem respeitadas. 
Avaliação: Esta ação ajudou o grupo a ter clareza de suas ações dentro do grupo. 
Objetivo 2 – Trabalhar em equipe, respeitar e cooperar com o outro para um bom resultado de grupo. 
Ação 1 – O professor através do diálogo procurou esclarecer as regras para o grupo, ouvi-los; sempre que 
regras eram quebradas parava-se a atividade e acontecia novamente o diálogo. 
Avaliação: As atividades tornaram-se mais prazerosas, pois, conseguiram ouvir, respeitar e trabalhar em 
equipe. 
 
Oficina de Circo 
 
Objetivo: Tivemos três professores (voluntário) circenses com o objetivo de ensinar técnicas circenses para que 
no final do “curso” fossem capazes de fazer uma apresentação do que aprenderam. 
Ação 1 - Os voluntários foram nas salas, se apresentaram e fizeram o convite para os alunos; ficaram sabendo 
quantos tinham interesse. 
Avaliação: Ficou um grupo bem grande e percebeu-se que alguns não se interessaram e tiravam a atenção 
daqueles que estavam interessados. 
Ação 2 – Colocaram regras para um bom funcionamento do trabalho; os que não tinham interesse quiseram 
sair. 
Avaliação: Com um grupo reduzido fazendo parte aqueles que realmente estavam interessados, o trabalho foi 
bem mais produtivo. 
Ação 3 – Os voluntário prepararam com alunos uma apresentação para as famílias, comunidade, etc. 
Avaliação: Os alunos se empenharam bastante nos ensaios; fizeram uma apresentação interna para os grupos 
no dia 08/05 e outra no dia 10/05, para os familiares e a comunidade. Foi uma apresentação belíssima e muito 
emocionante: foi gratificante observar o brilho nos olhos e a torcida das famílias para que tudo desse certo, 
principalmente quando andaram na corda bamba e fizeram o número do trapézio. Este trabalho realizado 
pelos nossos voluntários foi um grande presente para nossos alunos e também para as famílias que puderam 
ver a grande capacidade de realização de seus filhos. 
 
Oficina Lúdica de Verso  
 
Objetivo: Trabalhar com os alunos um conjunto de exercícios e atividades com conceitos do que é verso, rima e 
poesia. 
Ação 1 – Ensinar vários exercícios “brincar” com as palavras deixar que eles se envolvam e participem para que 
sejam capazes que criar e compor. 
Avaliação: O educador ficou bem satisfeito e feliz com a aceitação da sala. 
Ação 2 – Os alunos compuseram músicas com a ajuda do educador. 
Avaliação: Compuseram músicas para época de Páscoa, ajudaram a compor a música da despedida da Luciana 
e compuseram a música da Peça de Natal. 
Ação 3 – Incentivar e mostrar que são agora capazes de começar a compor sozinhos. 
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Avaliação: Alguns alunos começaram a compor e mostraram para o educador Silvio, queria saber qual era a sua 
opinião. 
Ação 4 – Levar o grupo a um estúdio de gravação para gravar as músicas. 
Avaliação: Como o educador Silvio estava saindo do Monte Azul; muitos alunos não estavam motivados a ir ao 
estúdio para gravar. A gravação foi feita com alguns. 
 
Jogo de Xadrez 
 
Objetivo: Trabalhar concentração, atenção, respeitar regras, persistência, vontade. 
Ação 1 – O educador Silvio ensinava por duplas conforme estas iam aprendendo iam ajudando o educador 
ensinar os outros. 
Avaliação: Despertou a vontade do grupo em aprender e também o interesse. Quando todos que tinham 
interesse aprenderam, fizeram um Torneio de Xadrez onde houve muita torcida. 
 
 
Teatro 
 
Objetivo: Trabalhar socialização, respeito, dicção, leitura, postura, coragem diante do público. 
Ação 1 – As educadoras foram orientadas na escolha das peças; contaram a história para os alunos, fizeram 
leitura, começaram a decorar o texto. 
Avaliação: Os alunos entenderam e decoraram o texto. 
Ação 2 – A Iva ajudou os grupos do Nossa Ciranda na encenação no teatro. 
Avaliação: Todas as peças ficaram muita lindas. 
Obs.: É uma pena que cada vez mais, sentimos a ausência dos nossos colaboradores para prestigiarem o 
trabalho; mas em compensação contamos cada vez mais com a presença das nossas famílias. 
 
 
Aditamento do Convênio 
 
Objetivo: Aditamento para 60 vagas para Escola de Música. 
Ação 1 – A Renate fez o projeto (Plano de Trabalho) em 2011; foi aprovado para inicio de 2012. 
Avaliação: Com a verba do Convênio foi possível atender mais 60 alunos na Escola de Música. Estas crianças 
aprenderam tocar violino ou violoncelo, participaram na orquestra e no coral. O resultado foi excelente, pois, 
podemos ver o resultado nas apresentações da orquestra e também no brilho do olhar de cada familiar que 
estavam sentados prestigiando com muita alegria. 
 
Obs.: Foi um ano em que tivemos muitos educadores novos (muitos desafios), porém, também muitas 
conquistas. 
 
Trabalho com as famílias:  
 
Objetivo: apoiar as famílias nas questões de relacionamento com os filhos e questões educacionais.  
Ação 1 
Organizamos vários encontros com palestra sobre assuntos de interesse da comunidade, como drogas e 
violência, comunicação não violenta, alimentação entre outros.  
Ação 2:  
Fizemos visitas domiciliares para criar um laço de confiança e assim poder auxiliar nas questões específicas de 
cada família.  
Avaliação: algumas famílias participaram com muito interesse nas atividades propostas e agradeceram as 
oportunidades. Outras não apareceram e só foi possível uma aproximação mínima nas visitas domiciliares.  
 
Confraternização com as Famílias 
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Objetivo: Presentear às famílias com Música, uma linda história, uma reflexão do Natal, e uma exposição dos 
trabalhos dos filhos, uma ceia. 
Ação 1  
Enviamos um comunicado para as famílias, para sabermos quantos iriam participar, para que não houvesse um 
desperdício de alimento. 
Avaliação: Todos aqueles que haviam confirmado sua presença realmente vieram. 
Ação 2 
Preparamos uma linda exposição; explicamos para os pais, depois os conduzimos para as salas que já estavam 
preparadas de forma bem especial. 
Depois de ouvirem a história, fizemos a reflexão, os convidamos a virem para a mesa e que ficassem bem à 
vontade, antes fizemos o verso de agradecimento que fazemos com os nossos alunos.  
Avaliação: Ficaram bem felizes e agradecidos. 

 
CJ: TECENDO O FUTURO – MONTE AZUL 

CENTRAL DE OPORTUNIDADES 
 
Endereço: Vitalina Grasmann 290 Jardim Monte Azul, São Paulo – SP 
 

1. Numero de atendidos: 210 Tecendo o Futuro  
Numero de atendidos: 233 Central de Oportunidades 
2. Recursos Financeiros utilizados: CRAS M Boi Mirim (Tecendo o Futuro) 
Fundação Arymax, e ICVMS (Central de Oportunidades) 
3. Recursos Humanos envolvidos: Tecendo o Futuro: 9 Pessoas  
Central de Oportunidades: 3 pessoas  

 
4. Infraestrutura (salas e equipamentos) 

Sala de Informática (22 computadores, 2 televisões, 1 Aparelho de DVD) 
Sala de Corte e Costura (1 maquina overloque, 1 reta industrial ,12 reta caseiras) 
Sala de Panificação (1 fogão industrial , 2 Geladeiras ,1 mesa ,2 armários) 
Sala de Marcenaria (1 armário, 8 bancadas) 
Sala Recepção do Tecendo o futuro (2 computadores, 1 armário, 2 prateleiras, 1 impressora) 
Sala da Coordenação (2 computadores, uma mesa, 2 armários 1 impressora) 
Sala de aula do Enfrentando o Futuro com Coragem (25 cadeiras) 
Sala da Central de Oportunidades (2 computadores, 1 impressora, 2 mesas) 
 
 
Introdução:  

Este trabalho oferece aos jovens um ambiente que possibilite o desenvolvimento do senso moral, 
estético e ético, criatividade e um sentimento profundo de que vale a pena lutar por um mundo melhor. 
Desenvolve a confiança e resgata a autoestima (quase sempre muito prejudicada), favorecendo a autonomia e 
a responsabilidade. Desenvolvimento da capacidade de convívio saudável, fortalecimento do núcleo familiar; 
fortalecimento da vida em comunidade. Difusão de valores sociais como a liberdade de ideias, a igualdade de 
direitos e oportunidades, e a fraternidade na vida material. Em síntese, consideramos a realidade cultural, 
familiar e social do jovem, proporcionando coerentes experimentações de diversas habilidades técnicas, 
artísticas e sociais, preparando-o para levar sua contribuição ao meio social (sejam na forma de um trabalho 
remunerado, voluntário, expressões artísticas, ou influenciando positivamente as relações entre pessoas).  

Em decorrência, acompanhando e respeitando as necessidades individuais, apoiamos os impulsos de 
inserção no mundo do trabalho ou outros impulsos em direção às vocações através do projeto específico da 
central de oportunidade. Agimos pedagogicamente em acordo com nossa visão de Ser Humano enquanto ser 
capaz de transformar a si mesmo e a seu meio social. 
 



 

6 
 

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 básicas 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 boa 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 módulos 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 foi satisfatório, mas no 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 famílias:  
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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.  
 
Ações específicas da Central de Oportunidade: 

 Apoiar os jovens em suas questões internas, dando suporte e fortalecendo-o em sua autoestima 
pessoal e profissional, ajudando-o a se colocar no mercado ou em sua vida pessoal com segurança; 

 Orientar quanto à documentação adequada para sua idade, quanto à elaboração de um currículo e 
facilitar inscrições em concursos e em eventos. Informar sobre as diversas formas de contratos de 
trabalho legais (ex.: efetivos, temporários, diários), incluindo aquelas específicas para jovens (ex.: 
estágio e aprendiz);  

 Dispor de informações a respeito das oportunidades de trabalho e desenvolvimento que o mundo 
oferece, sempre completas e atualizadas, de fontes diversas, como jornais, internet, rede de 
contatos, escolas técnicas, cursos livres, concursos públicos, eventos e trabalhos sazonais, 
intercâmbios internacionais e nacionais para adquirir conhecimento profissional;  

 Dar reforço pedagógico nas matérias de português, matemática e informática para que possa ter 
condições de competir com jovens de diferentes realidades sociais. 

  
 
Fatos marcantes 

No ano de 2012 dentro das oficinas tivemos o desafio de trabalhar com sete jovens com deficiências 
(motora, mental, auditiva e física), ficamos um pouco apreensivos no começo, pois achamos a quantidade 
muito alta, mas no decorrer do processo foi ficando mais fácil, pois fomos adequando novos métodos de 
aprendizagem conforme a deficiência de cada um, tendo a ajuda dos jovens em sala e de toda equipe do 
Tecendo o Futuro, proporcionado assim uma integração harmônica e compreensiva entre todos.  

Recebemos um jovem, cuja agressividade era voltada para sua mãe e o desenvolvimento em sala de 
aula era normal, tanto nas atividades como com os colegas de sala. Um dos obstáculos foi transmitir para a 
mãe a confiança de deixar seu filho em sala, pois ela se mostrou muito protetora e aos poucos fomos 
transformando esse medo em confiança e com isso o jovem pode se desenvolver melhor que antes. Alguns 
alunos achavam esquisita a forma que esse jovem tratava sua mãe, portanto fizemos uma conversa em grupo, 
a fim de explicar o grau de deficiência do jovem e com isso conquistamos a confiança de todos. 

Tivemos uma mãe que não acreditava no desenvolvimento de seu filho, sendo que ele, apesar de sua 
deficiência, realizava muito bem os trabalhos manuais, tendo uma ótima concentração. Aos pouco fomos 
mostrando o trabalho feito pelo jovem e a mãe passou a ver seu filho de outra maneira, ou seja, acreditando 
que mesmo com suas dificuldades ele foi capaz de realizar todo processo em sala de aula.  

Tivemos outra aluna que também evoluiu bastante por ser o primeiro ano dela conosco no Tecendo o 
Futuro, também conseguiu realizar os trabalhos manuais e mesmo com dificuldades de concentração realizou 
todo processo de aprendizagem até o fim e a integração com o grupo foi harmonioso. 

Um desses jovens é deficiente auditivo e ele já esta conosco há dois anos e nesse ano ele verbalizou 
que queria trabalhar, ele fala com dificuldade, pois a sua dicção não é perfeita. Em uma reunião de pais ficamos 
sabendo da necessidade e da vontade desse jovem ir para o mercado de trabalho, orientamos a família em 
relação à documentação necessária, e ele foi encaminhando para lojas ZARA e começa agora em janeiro de 
2013, ele e nós estamos muito feliz de ajudar um jovem na sua liberdade.  

Thiago Moreira, um jovem que luta para sobreviver, tem varias doenças e perdeu seu equilíbrio físico e 
sua fala e comprometida, está conosco o dia inteiro para ter um alimento para sua alma, mas que na verdade é 
ele que alimenta os jovens e educadores com sua força de sobreviver, sua determinação de finalizar um 
trabalho é precioso e ele é a luz que veio para iluminar a visão de todos do Tecendo o Futuro. 

Mesmo com suas dificuldades e deficiências, esses jovens conseguiram realizar as aulas do Enfrentando 
o Futuro com Coragem, cada um de seu jeito. São casos como esses que nos motiva a realizar um trabalho de 
educação consciente de igualdade e amor e esses jovens. 
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Avaliação final: 

Acreditamos que demos um salto importante em relação à inserção dos jovens no mercado de 
trabalho, e que nossos cursos ofereceram um atrativo maior para os jovens do que o atrativo que o mundo 
oferece. 

A comunidade vem respeitando cada vez mais a atividade da Associação. A notícia de que há o 
encaminhamento para trabalho ajudou muito positivamente atraindo cada vez mais jovens de outras 
comunidades também para a lista de demanda.  

Algo que foi de grande importância e pretendemos continuar é com a construção dos trabalhos de 
sextas feiras tornando as aulas, mas agradáveis: como Grafite, Fotografia e tear de prego não havendo 
obrigatoriedade, podendo assim o educador conhecer os talentos dos alunos fora da oficina e respeitar o 
tempo de aprendizado de cada individuo.  
 
 

CCA : NOSSA CIRANDA PEINHA 
 

Endereço: Rua Itapaiúna, 36 – Jardim Santo Antônio – Vila Andrade - São Paulo, Telefone: 3742-6211              
E-mail: ivick@ig.com.br 
Distrito: Vila Andrade        Subprefeitura: Campo Limpo 
 

1. Atendimentos: Centro para crianças de 6 a 11 anos e onze meses 
Centro para adolescentes de 12 a 14 anos e onze meses 

Número de vagas conveniadas: 150      Faixa etária: 06 a 15 anos 
Horário de funcionamento: 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas 
 

2. Recursos Financeiros: 
 

3. Infraestrutura: 
a) Uma sala para atendimento individualizado, onde é garantida a privacidade para o estabelecimento de 
vínculos de confiança com os profissionais do serviço; 
b) Uma sala de coordenação. 
c) 4 salas para as atividades dos grupos. 
d) 3 salas multiuso para atividades coletivas e comunitárias. 
e) 2 salas para oficinas 
f) Temos um anfiteatro dentro da comunidade e duas quadras que nos são cedidas para uso em nossas 
atividades. Um pátio fechado de uso exclusivo de nossos usuários.  
g) Uma biblioteca  
h) Temos uma cozinha com despensa.  
i) 9 instalações sanitárias exclusivas para as crianças e adolescentes com separação de uso feminino e 
masculino; 
j) acessibilidade em todos seus ambientes para pessoas com deficiência; (Estamos realizando as adequações 
necessárias). 
k) Todos os espaços têm iluminação e ventilação adequadas; 
 

4. Recursos Humanos:  
1 Gerente de Serviços II 
1 Assistente Técnico II 
5 Orientadores Socioeducativos 
3 Agentes operacionais 
1 Cozinheira 
Oficineiros 

 

mailto:ivick@ig.com.br
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5. Número de Atendimentos 
 
195 - Crianças e adolescentes 
180 -  Famílias 
41 -  Famílias que participam do Programa de Transferência de Renda 
81 -  Crianças aguardando vagas. 
21 -  Encaminhamentos de crianças e adolescentes para serem atendidos na saúde 
03 -  Encaminhamentos para a Rede  
12         Visitas domiciliares  
 
 
1 - Politicas Públicas 
 
1.1 - Fórum da Criança e do Adolescente  
Tivemos a primeira reunião em 05.03.2012 com a participação de 12 jovens acompanhados por duas 
orientadoras sócio educativas. 
A Manuela e a Júlia tiveram uma reunião com o diretor da escola Travassos, Celso, pois as reuniões do Fórum 
acontecem às 14 horas e os jovens teriam de ser dispensados das aulas todas as primeiras terças feiras de cada 
mês. A reunião foi muito boa e o diretor abriu espaço para que os jovens possam estar levando as questões do 
Fórum para a escola e assim possibilitarmos o envolvimento dos jovens de nossa comunidade na participação 
da elaboração de políticas públicas diretamente ligadas a seus interesses e com isso o desenvolvimento da 
consciência política, participação e de cidadania em nossos adolescentes. 
 
2 - Atividades com as crianças e jovens. 
 
2.1 - Horta 
No inicio do ano, a equipe da cozinha e mais duas moradoras da comunidade cuidaram da horta. A partir de 
fevereiro, com o retorno das crianças, o grupo da educadora Giane, assumiu este trabalho e também o cuidado 
com o jardim. A ajuda das moradoras continuou, pois o trabalho é muito grande.  
Em Julho eles foram à horta da Associação, no Horizonte Azul, onde aprenderam fazendo e se divertiram 
bastante.  
A intenção era de que com essa vivencia, eles pudessem cuidar ainda melhor da nossa horta, mas 
principalmente conhecerem as diferentes tecnologias e possibilidades. Ficaram muito encantados e nem 
queriam vir embora, além de terem trabalhado bastante. 
No segundo semestre, o grupo fez um projeto com um desenho e lista de material para todos os espaços 
possíveis de serem plantados. Incluindo a construção de uma estufa e uma reforma no canteiro principal, pois 
houve um pequeno deslizamento de terra, prejudicando o canteiro de verduras.  
Em janeiro vamos trabalhar neste espaço, junto com os voluntários e a equipe de manutenção.  

 
 
 
2.2 – Integração com o CJ  
A educadora Júlia e os adolescentes de 12 a 14 anos, passaram a última semana do mês de maio, frequentando 
as oficinas do Centro de Juventude na Monte Azul. O objetivo foi o de proporcionar aos adolescentes, uma 
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vivencia dos cursos de: informática, marcenaria, panificação, corte e costura e participaram do curso 
“Enfrentando o Futuro com Coragem”, que faz parte do processo de formação dos jovens. Além disso eles se 
integraram com os jovens e se pretende realizar gincanas esportivas, juntos. No segundo semestre, alguns de 
nossos jovens já irão para o CJ, essas vivencias também serviram de incentivo para estes.  
A educadora tem em seu planejamento vários passeios com o objetivo de ampliação de conhecimentos e 
informações, para que possam ter mais possibilidades de escolhas na construção de seus projetos de vida.  
 
2.3 – Desenho Geométrico 
As crianças de 13 a 14 anos tiveram a oportunidade de terem aulas de desenho geométrico com o voluntário 
José, durante todo o primeiro semestre de ano. 
 
 
2.4 - Neste ano, os adolescentes fizeram várias oficinas, para confecção de prendas para a festa junina.  
2.5 - Este grupo também se preparou para apresentarem o teatro da Menina da Lanterna, para toda a 
comunidade. 
 
2.6 - Flauta com o voluntario Sebastian para as crianças de 7 e 8 anos, 2 vezes por semana.  
 
2.7 – Teatro - As crianças de 9 a 11 anos, trabalhou o teatro: “A Pipa” de Ruth Salles. Com esse texto eles 
vivenciaram as forças de duas épocas: Vento em agosto e Coragem em setembro. Esse trabalho durou dois 
meses. Além de decorarem o texto e trabalharem as personagens, também elaboraram o cenário e figurino, e 
efeitos especiais necessários.  
 
2.8 - O grupo de 13 a 14 anos  
 A educadora Virginia assumiu esse grupo na segunda semana de agosto. No primeiro encontro com os 
adolescentes, ela realizou uma avaliação e fez um planejamento a partir das expectativas do próprio grupo. 
Assim as atividades ficaram da seguinte forma: Aquarela, que enriquecemos com desenhos exigentes e depois 
desenhos com grafite a partir de observação. (Luz e Sombra) – Desenho Geométrico com instrumentos 
(compasso, régua, etc.), por exemplo: a Cruz de Malta e a Cruz em alto relevo. Trabalharam a Cartografia, 
desenharam os seus corpos em papel craft e fizeram uma pesquisa para desenharem a árvore genealógica. 
 
2.9 - No dia 27/11/2012Todos do CCA Peinha participaram da amostra socioeducativa com as Exposição de 
todos os trabalhos dos serviços, no Céu Feitiço da vila no Valo Velho ,São Paulo. Foram 115 pessoas com a 
participação de alguns pais e as crianças entre o período da manhã e o período da tarde. As crianças chegaram 
as 8:00hs da manhã na sala tomaram o café da manhã e saímos as 9:00 ao chegar arrumamos as atividades do 
CCA Peinha fomos assistir as apresentações de todos os serviço, quando foi 11:00 horas voltamos para almoçar 
e pegar alguns crianças que no período da manhã não puderam ir pois estavam fazendo a prova do SARESP e 
quando foi 13:30voltamos para o céu para continuamos assistindo as apresentações até as 16:30. 
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2.10 – Palestra – Educação alimentar. No dia 28/11/12. 
 
Nome: dos Palestrantes: Douglas, Andressa, Amanda, Aline, Bruna e Mariana. 
Neste dia todas as Turmas da tarde participaram da palestra sobre Educação alimentar e Nutrição para ter uma 
boa alimentação. Foi falado sobre nutrientes, carboidrato, lipídio a importância das vitaminas, a maneira de 
guardar os alimentos. Teve uma dinâmica para montar a pirâmide alimentar, o que devemos comer, algumas 
crianças tiveram um momento de lavar as folhas de beterraba com hipoclorito de sódio. Todos gostaram muito 
da atividade no final cada criança ganhou dois tipos de frutas: um pêssego e uma ameixa com um desenho de 
uma pirâmide para pintar elevar para casa. 
 
Fotos :da Palestra 
 

 
 

 
 
3. Trabalho com Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses e seus familiares.   
 

 Roda de conversa 
Objetivo 
Espaço para a expressão das vivências e questões do dia a dia, de sua família, da comunidade e atualidades que 
as crianças e adolescentes queiram compartilhar com o grupo. 
Conteúdo 
Retrospectiva do dia anterior, contar como foi o final de semana e ver quais os interesses que estão presentes 
na vida das crianças e adolescentes. 
Estratégia 
Sentar em roda, no início do dia e fazer com que cada um possa falar e ser ouvido, sobre as atividades e 
conteúdos do dia anterior ou da semana anterior e de seu dia a dia. . 
Avaliação 
Nesse momento se avalia o que cada um assimilou, como elaborou, como se expressa e seu comportamento 
no grupo; como escuta os amigos. 
Depois se anota na ficha de cada participante, quando há algo de diferente. (Assimilou e participou ativamente 
ou não, que pergunta carrega). 

 Trabalho em grupo 
É realizado durante todo o ano quase que em todas as atividades. 
Objetivos 
Habilidades sociais 
Conhecimento e reconhecimento do respeito ao próximo e as diferenças. 
Lidar com conflitos através do diálogo e da abertura para reconhecer o valor dos diferentes pontos de vista 
possíveis.  
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Estratégia 
Todas as atividades são realizadas em grupo. 
Avaliação  
Esta avaliação é feita através da observação do comportamento do participante nestas atividades e caso haja 
algum comportamento que foge das expectativas, isto será anotado pelo orientador depois se pensará em uma 
maneira de compreender as dificuldades do usuário e como ajuda-lo a superá-la. 

 Roda Rítmica 
Objetivo: Desenvolvimento harmonioso do corpo, da expressão corporal, do ritmo, da atenção e observação. 
Além da ampliação de vocabulário e de conhecimento da linguagem e da musicalidade. 
Conteúdos 
Músicas e poesias acompanhadas de movimentos e gestos. 
Estratégia 
O orientador conduz todo o grupo para uma grande roda e começa a cantar e declamar pequenas estrofes, 
intercaladas por novas canções, fazendo movimentos e gestos coerentes com o conteúdo falado ou cantado. 
Quase todos os usuários já decoraram antes de finalizar a primeira semana. Os temas desses conteúdos se 
referem aos elementos da época em que se esta trabalhando.  (Páscoa, profissões, São João, Folclore, 
diferentes culturas, primavera, Micael, Advento, Natal), cada época tem a duração de mais ou menos um mês. 
Avaliação: O orientador observa como esta a participação dos usuários, seus gestos, sua fala, sua lateralidade, 
o em cima, em baixo, etc., e sua relação com os amigos próximos e com o grupo. 
 

 História 
Objetivo- O objetivo geral é a formação do caráter no sentido ético e moral. O poder de criação de imagens 
internas, que facilita o seu processo de aprendizagem (pensamento abstrato) além de fortalecer a criatividade 
e a imaginação. Desenvolvam o gosto pela literatura e diferentes formas de linguagem. 
- Para cada faixa etária são trazidas histórias diferentes, mas o objetivo geral é a formação do caráter no 
sentido ético e moral.  
Conteúdo 
Para as crianças de 6 a 8 anos, os contos de fadas. 
9 a 11 anos, as fábulas e lendas. 
11 a 12 anos, os mitos e as histórias da criação do mundo de culturas diferentes inclusive a bíblica. 
13 a 14 anos, as mitologias, os povos e as biografias (histórias de seus antepassados, os “casos” acontecidos na 
comunidade). Os idosos, avós, pais e mães podem ser convidados a participar da atividade como contadores de 
suas próprias histórias, de seu povo, de sua cultura. 
Estratégia 
Após o intervalo, os usuários fazem uma roda com as cadeiras. Lembram o que foi contado na semana ou no 
dia anterior, e a orientadora começa a nova narrativa, ou se escuta a história de algum convidado.  
Avaliação 
Neste momento avaliamos a capacidade do usuários ouvir e fortalecer sua memória além de sua criatividade 
imaginativa interior. 

 Desenho de forma 
Objetivo 
Trazer ao aluno, uma vivência qualitativa do ato de desenhar. Essência da forma. 
Concentração. 
Auxilia na aprendizagem da escrita. 
Desenvolver a força de vontade e a capacidade de julgamento. 
Conteúdo 
A vivência das formas 
Até os 10 anos: Sólida percepção do círculo, reta e ângulos. 
11 anos: já podem desenhar com precisão cada forma, (espelhamento, entrelaçamentos). Um forte 
componente construtivo (o belo precisa ser ligado ao exato. Requer muita atenção e cuidado). 
12 anos, com mãos e olhos bem treinados, fazer desenhos geométricos com a mão livre. 
13 a 14 anos: Iniciam-se os desenhos geométricos e projetivos, usar régua e compasso. 



 

13 
 

Estratégia 
Até os 10 anos, as crianças devem iniciar as aulas fazendo as formas, primeiro com o corpo inteiro, depois com 
a mão no ar, e depois passar para o papel. Mais tarde elas podem iniciar o trabalho diretamente no papel.  
Avaliação 
Acompanha-se o desenvolvimento dos usuários em termos de coordenação ampla e fina, a observação, sua 
força de vontade, a qualidade, o desempenho e a vontade em querer fazer o melhor.  

 Trabalhos manuais 
Objetivos 
Crianças e adolescentes fortalecidos em seu querer e em seu pensar lógico. Com os vínculos familiares e 
comunitários fortalecidos. Que saibam lidar com potencialidades e limites de forma construtiva. O treino da 
motricidade fina, o desenvolvimento de habilidades manuais, estas trazem o fortalecimento do querer e de um 
pensar lógico, onde o cultivo das emoções forma a transição, portanto, é de suma importância para o 
desenvolvimento da inteligência. Destinam-se ao desenvolvimento das disposições e capacidades dos usuários, 
servindo sempre a fins práticos e despertando a compreensão social para a atividade de outras pessoas. 
“Crianças que aprenderam na juventude a criar com a mão objetos artísticos úteis para os outros e para elas 
mesmas de uma maneira adequada, não ficarão, como adultos, alheias ao ser humano e à vida. Saberão, de 
maneira artística e social, enriquecer e dar forma fecunda à existência e ao convívio com os outros...” (H. Huck, 
Stutgart 1993, p.27). 
Conteúdos 
Tricô, crochê, ponto cruz, costura, cestaria, trabalho em madeira, dobraduras, confecção de livros com 
encadernação simples, atividades especificas da época, culinária, etc. 
Estratégia 
Para cada atividade as estratégias se diferenciam, porém a dedicação do educador, a ordem e a organização do 
material são de fundamental importância para todos os trabalhos. 
Avaliação 
Facilidade do aprendizado 
Qualidade 
Ritmo e pressão dos pontos 
Cooperação com os amigos 
Cuidado com os materiais e com o trabalho pronto. 
A capacidade de doação quando sugerimos a confecção de presentes para as outras salas ou mesmo para 
outros amigos ou parentes, etc. 
 

 Aquarela 
Objetivo 
A aquarela permite a percepção do “som” interior de uma cor. Quais são as sensações que ela proporciona? 
Quais as qualidades emocionais relacionadas com as três cores básicas? 
A finalidade do ensino de pintura não é a cópia de um objeto exterior ou o desenho ilustrativo, mas a 
exploração do espaço anímico e a percepção da linguagem interior das cores. Assim se alimenta a alma do ser 
humano. 
A partir de 11 anos complementa-se a aula com o desenho com carvão e depois com o grafite. Vivência de luz e 
sombra e seus infinitos matizes intermediários. 
Conteúdo 
Cores primárias 
Escala das cores 
Cores complementares 
Depois, a partir das cores, surgem as formas. 
Estratégia 
Prepara-se todo o material e depois a orientadora conversa sobre o tema do encontro contando uma história 
de cores. Os usuários então realizam o seu trabalho e a orientadora observa e corrige a forma de usar o pincel 
e as tintas, porém não interfere de modo algum no trabalho em si. 
No dia seguinte, as pinturas são colocadas na parede para que todos apreciem e depois façam comentários.  
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Avaliação 
A participação, o envolvimento, o entusiasmo, a qualidade, etc. 
Podemos também avaliar como o usuário desenvolve sua flexibilidade, sua sensibilidade, a sociabilidade e 
moralidade através dos caminhos realizados nesta atividade. 

 Teatro 
Trabalho realizado uma vez por semana durante todo o ano. 
Objetivos 
Proporciona experiências que podem contribuir para o crescimento global de crianças e adolescentes, seja no 
plano individual, desenvolvendo a capacidade expressiva e artística, seja no plano coletivo, exercitando o senso 
de cooperação, o diálogo, o respeito mútuo, a reflexão, e a construção, trabalhando a flexibilidade à aceitação 
de diferenças, o investimento em objetivos comuns e a criação de projetos que podem ser desenvolvidos, 
desde o planejamento até a realização de uma peça, por exemplo. 
O teatro, como outras artes, possibilita ao usuário relacionar-se, ouvir, falar, observar e atuar ativamente na 
sociedade. Ele supõe a escolha ou elaboração de textos específicos para serem encenados, a escolha de atores, 
cenários e guarda-roupas. A elaboração e/ou leitura cuidadosa do texto, em grupos ou individualmente, 
precede aos ensaios.  
Incentiva a leitura e a pesquisa,  
Criatividade  
Dicção 
Reconhecimento da importância do grupo, pois, sem o outro eu não faço nada.  
Conhecimento do próprio corpo. 
Conteúdo 
Pesquisa e elaboração de uma peça teatral e futura apresentação da mesma. 
Estratégia 
Nesta atividade se trabalha com jogos de expressão corporal, a fala, a música. O grupo constrói um texto ou 
escolhe uma peça teatral.  
Monta-se então a apresentação. 
Criação das personagens, figurinos e cenários.  
Avaliação 
É feita em todos os encontros, como no tema anterior. Além disso, se avalia o desenvolvimento da expressão 
dos usuários. 
Observa-se a qualidade e a atenção na realização dos trabalhos e o envolvimento com a atividade. 
A “prova final” é quando a peça é apresentada ao público, mas o mais importante não é o resultado e sim o 
processo. 
 

 Artes Plásticas 
Objetivo 
Desenvolver a capacidade de criar conceitos, habilidades de expressão, entrar em contato com a imaginação e 
a fantasia, inclusive recriar realidades. 
Conteúdo 
Desenho, pintura, recorte, colagem, dobradura, modelagem. 
Criar, apreciar, examinar e avaliar as diversas técnicas. 
Avaliação 
Nesta atividade serão avaliados vários aspectos, além dos já citados anteriormente.  
Dedicação. 
Força de vontade. 
Capricho na elaboração dos trabalhos. 
Habilidades manuais. 
Espírito de cooperação. 
Criatividade. 
 

 Cartografia 



 

15 
 

Objetivos  
Que os usuários aprendam a observar, explorar e compreender seus espaços e processos de construção, a 
identificar relações, problemas e contradições. Participem ativamente nas questões socioambientais. 
Aprendam a se conhecer, valorizar sua família e sua cultura. Aprendam a elaborar projetos e a coloca-los em 
prática para que possam transformar seu meio. Autoconhecimento e a partir de si ao conhecimento de todo o 
seu entorno, suas dificuldades e oportunidades. 
Conteúdos 
Conhecimento de seu ser, sua cultura e valores da família. 
Conhecimento do contexto de inserção. 
Produção de projeto. 
Fortalecimento do impulso de transformação. 
Estratégia 
Iniciamos o trabalho com o autoconhecimento através do desenho, em papel Kraft, do próprio corpo. 
Pesquisa sobre os antepassados e montagem da árvore genealógica. 
Desenho da própria casa e produção de maquete. 
Visita à comunidade Peinha, com anotações. Produção do mapa. Relatório escrito das observações feitas, 
críticas e elogios. Visita ao entorno da Peinha, e a Monte Azul, criando-se assim parâmetros para a visão de 
possibilidades e melhorias.  
 
Novo passeio com anotações sobre a Peinha. Novo relatório: O que pode ser mudado. 
Produção de projeto de ações de intervenção. Execução do projeto na medida da realidade e das possibilidades 
(recursos humanos e financeiros). 
Visita a outras regiões da cidade. Como ver mapas e se situar. 
Relatório final com conclusão da importância do trabalho realizado. 
Passeios culturais e em empresas para o conhecimento de possibilidades profissionais, despertar de talentos. 
 
Avaliação 
Avaliamos o interesse, a participação, a qualidade do material produzido. O envolvimento com os projetos 
elaborados. Conhecimento da língua portuguesa. O censo crítico. 
Todo o material produzido será avaliado em todos os aspectos possíveis 
Desta forma estamos fortalecendo-os nas relações sociais, no respeito à expressão e as diferenças e na 
compreensão do momento histórico e social em que estão inseridos, levando-os a uma atuação cheia de 
respeito, espontaneidade e principalmente no fortalecimento da autoestima e do respeito por si mesmo e sua 
cultura. 
 

 Dança 
Objetivo  
Desenvolvimento de novas capacidades e da autoestima. Conhecimento do corpo, potenciais e limites. 
Enfrentem desafios e exercitem a criatividade.  
Conteúdos 
É interessante que o Orientador Social e/ou o Facilitador de Oficinas estimule as crianças e os adolescentes a 
criarem coreografias, improvisarem ritmos diferentes e sequências de movimento. A dança pode (e deve) ser 
usada como meio de crítica social, para o questionamento de valores preestabelecidos, padrões repetitivos e 
modismos, como as coreografias com fortes apelos sexuais que aparecem incessantemente em programas de 
TV. 
Por meio da dança, é possível trabalhar vários conteúdos: 
1. A diferença entre gêneros: meninos e meninas têm comportamentos diferentes que podem ser facilmente 
notados e trabalhados por meio da dança; 
 
2. O domínio corporal e a ritmicidade: o(a) dançarino(a) tem um domínio lógico espaço/temporal bastante 
desenvolvido. Assim, dominar ritmos pode contribuir para as ações do cotidiano, auxiliando em atividades do 
dia a dia; 
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3. A diversidade cultural e os variados estilos: de região para região, o estilo de dança varia bastante, pois na 
cultura brasileira existem várias culturas regionais que são formadas de acordo com o modo de vida de seus 
habitantes; 
4. A autoestima e o desenvolvimento de novas capacidades: o aprender a dançar poderá ser uma forma de 
reconhecimento de novas habilidades associado a um acréscimo de autoestima de quem aprende/ensina a 
dançar. 
 
 
Com estes objetivos, buscamos garantir o desenvolvimento saudável de nossas crianças adolescentes e jovens, 
favorecendo a possibilidade de uma escolha consciente de seus caminhos e a formação de indivíduos éticos, 
com a sua vontade fortalecida, para que possam atuar no mundo de modo a transformá-lo.  
 
Buscamos também contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais coerente, através do trabalho de 
orientação e encaminhamento das famílias. 
O fato de oferecermos esse espaço de trabalho e auto desenvolvimento possibilita a proteção física e psíquica 
das crianças e adolescentes.  Consequentemente, teremos uma comunidade atendida em suas necessidades, 
mais consciente, esclarecida e autônoma, diminuindo assim a sua vulnerabilidade e saindo de sua situação de 
exclusão.  
 
4 –Oficinas para comunidade 
 – Primeiro Semestre 
 
4.1 – Inglês com o voluntário Sebastiam; todas as quartas e quintas feiras das 09:30 às 11:30 com a 
participação de 10 pessoas. 
 
4.2 – Espanhol com o voluntário Jose; todas as terças e quintas feiras das 13:00 às 15:00 com a participação de 
08 pessoas.  
 
4.3 – Piano com o voluntário Sebastiam; todas as segundas feiras 09:00 às 11:00 com a participação de 03 
pessoas.  
 
4.4 –Karatê com o professor Hamon; todas as quartas e sábados às 18:00 com a participação de 30 pessoas 
entre crianças, adolescentes e adultos.  
 
4.5 – Hip Hop – responsável pelo grupo é nosso ex-aluno, Adilan. Participação de 15 jovens. Infelizmente no 2º 
semestre eles não puderam dar continuidade. 
 
– Segundo Semestre 
4.6 – Bordado Vagonite – Tivemos apenas 8 participantes.  
 

 
 
5 – Parcerias  
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5.1 – UBS Arariba – Disponibilizamos nossa sala de reunião para que os agentes de saúde possam se reunir com 
os idosos e hipertensos, além de outros eventos como campanhas para avaliação oftalmológica, 
encaminhamentos para mamografia, etc.  
Estes encontros permite que tenhamos um contato mais próximo com pessoas da comunidade, que de outra 
maneira teríamos de localiza-las através de busca ativa. Assim nos aproximamos e podemos estabelecer 
vínculos para que ampliemos nossa visão de toda a comunidade e suas necessidades.  
Além disso, temos casos de famílias em situação de alta vulnerabilidade onde podemos atuar em ações 
integradas com as enfermeiras e agentes de saúde para o acompanhamento e encaminhamentos necessários.  
Exemplo: O caso da Dona Vera, mãe de duas crianças que frequentam o CCA. Uma mulher obesa e que não 
vinha fazer a matricula das crianças pois estava depressiva e não conseguia sair de casa. Fizemos uma visita e 
estabelecemos uma relação de confiança. Ela passou em consulta com o Dr. Michael Yaari e este solicitou 
vários exames e medicamentos. Localizamos a agente de saúde e a enfermeira responsável pela sua residência 
e juntos conseguimos que ela fizesse todos os exames e recebesse os medicamentos.  
Neste caso também tivemos a atuação do Serviço de Assistência Social às Famílias (SASF). Fizemos uma reunião 
com as filhas que são adultas e conseguimos que elas se esforçassem para apoiar a mãe em seu processo na 
busca da saúde e da autonomia. Todos continuam acompanhando o caso e auxiliando para que essa família 
consiga superar suas dificuldades.  
 
5.2 – SASF – Esse serviço também é conveniado com o CRAS – Campo Limpo. A tarefa deles é de visitar e buscar 
encaminhamentos para as famílias da região de Vila Andrade. Eles fizeram todo um levantamento dos serviços 
e necessidades da região, além de oferecer programas de convivência e fortalecimento de vínculos.  
Desta forma, estamos trabalhando juntos e nos referenciando para o atendimento da comunidade. 
 
5.3 – CCA Santo Antônio – Associação Santa Cecilia. Trabalhamos em parceria através de encaminhamentos 
para atendimento da demanda da nossa região e também na organização de palestras conjuntas para a 
comunidade. Neste ano fizemos dois encontros em conjunto com os temas: Violência Doméstica, na nossa sala 
de reunião e o tema “Dependência química” no salão da Igreja Católica na Rua Clermont. 
 
5.4 – Todos os serviços da região da Vila Andrade, estão juntos na elaboração do diagnóstico da região e a na 
organização de encontros para capacitação da equipe sobre as dificuldades levantadas. Em 2012, tivemos 3 
encontros: Violência Doméstica, no Mosteiro São Geraldo, Dependência Química, no Céu Paraisópolis e 
Sexualidade no CCA São José, em Paraisópolis, sobre esse tema, o convidado foi Michael Yaari que fez uma 
excelente palestra.  
 
 
6 –Passeios  
6.1 –No dia10/05/12 todos os grupos foram assistir o espetáculo do “Circo da Selva”, no centro cultural da 
Monte Azul. 
 
6.2 –No dia 19/05/12 a família Rochester teve o prazer de convidar as crianças do CCA Peinha para assistir o 
espetáculo do Circo Roda – Caravana– Memórias de um Picadeiro, SESC Pinheiro. Com a participação de 110 
Crianças e 5 mães que puderam ir junto. 
 
6.3 –06.07.2012 – Foram ao parque do Jardim São Luiz 
6.4 –20.07.2012 – Passaram o dia no Parque Ibirapuera, 
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6.5 –No dia 26 fomos ao teatro municipal de São Paulo, fizemos uma visita monitorada, as crianças ficaram 
muito impressionadas com a exuberância, grandeza e requinte de detalhes do teatro. 

 
 
7– Reunião de Pais e comunidade 
 
7.1 –No dia 22/06/2012 Realizamos a nossa reunião de pais. Pauta: dinâmica, roda de conversa e três oficinas 
de confecção de brinquedos: pipas, fuxicos, pião, estes brinquedos foram dados como prendas para nossa festa 
junina que foi realizada no dia 28/06/2012. 
 
7.2 – No dia 02.08.2012 realizamos com os pais uma oficina para confeccionar as lanternas para acompanhar 
seus filhos no passeio e teatro realizado no dia 03/08. Nesse encontro, falamos para os participantes, o porquê 
realizamos essa atividade e este passeio com as crianças. Durante a atividade, tivemos um ambiente de troca 
bastante rico e tranquilo. 
No dia do passeio da Lanterna, os pais vieram participar e contribuíram bastante com a equipe. 
As crianças ficaram encantadas e entusiasmadas, passeando e cantando com seus pais. (Claro que em muitos 
casos eram só as mães e em outros só os pais ou mesmo a tia ou a avó.) 
 
 

 
 
 

7.3 –No dia 28.09.12–Palestra com: Abel 
 Tema: Como Valorizar o Seu Voto, com a participação da Comunidade, 61 pessoas. 
 
8–Festas 
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8.1 –No dia 28/06/ aconteceu a nossa festa junina pedagógica para as Crianças e Adolescentes tivemos diversas 
brincadeiras e muita comida típica como bolo de mandioca, milho, pinhão, cocada, paçocas, pipoca, etc.  
 
Fotos da festa junina: 
 

 
 

 
8.3 –No dia 29/06/12/ as 18:30 Foi realizada para a comunidade as apresentação das crianças do CCA Peinha 
da festa junina. 
 
8.4 –O Passeio da Lanterna  
 

 
 
8.5 – Teatro da lapinha com musica e encenação para a comunidade. 
 
8.6 - No dia 20/12/12 tivemos um café da manhã especial com os pais, foi um dia muito especial, porque se 
tratava também da despedida de alguns alunos que não estarão conosco no ano que vem e a confraternização 
de encerramento com os pais. Começamos com a apresentação para os pais e moradores da comunidade com 
as apresentações: Teatro “A Noite Santa”, a roda de natal “De Onde Vem as Pastoras” e “Folia de Reis”.  
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Em resumo, tivemos um ano bastante rico e cheio de atividades. Sentimos que a comunidade participou muito 
do nosso trabalho e sentimos bastante apoio das famílias e moradores.  
O que foi muito triste esse ano, foi a mudança da creche e as consequências disto para nós e a comunidade. 
 
 

CCA: NOSSA CIRANDA HORIZONTE AZUL  
 

Endereço: Rua Agatino de Esparta 25, Jd. Horizonte Azul, São Paulo 
1. Numero de atendimentos: 215 crianças e 137 famílias  
2. Recursos Financeiros: Convênio com CRAS SP  
3. RH: 1 coordenador, 1 assistente, 1 aux. Administrativo, 7 educadores, 1 aux. de limpeza, 1 aux. de 

manutenção, 1 cozinheiro, 2 aux. de cozinha.  
4. Infraestrutura:  

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.  

5. O que marcou durante o ano: 
 
Foi um ano muito bom para Nossa Ciranda foram realizadas várias ações para melhorar a qualidade do nosso 
atendimento. Conseguimos realizar muito mais atividades e melhor do que em 2011.  
Em fevereiro fizemos um passeio ainda nas férias escolares, fomos ao Zoológico.  
Em março fizemos um lanche comunitário junto com os pais para comemorar a páscoa, também fizemos 
passeio de páscoa para os pequenos. 
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Em maio participamos da feira do trabalhador com nossa oficina de miçangas, barraca com trabalhos feitos 
pelos pais e peça teatral. Oferecemos atividades artísticas para as mães na semana do dia das mães. 
Em junho fizemos a uma festa junina pedagógica para nossas crianças e também apresentações juninas com 
coral de educadores e barracas de brincadeiras na Festa Junina grande.  
Em julho todas as turmas foram passear e durante o mês inteiro houve atividades especiais. Comemoramos 
também todos os aniversários... 
Em agosto participamos da Caminhada das Lanternas e fizemos oficina de lanterna para a comunidade. 
Em setembro levamos nossas crianças ao teatro. 
Em outubro fizemos passeios na semana da criança e uma apresentação grupal com o tema Bumba Meu Boi 
para a Festa dos Povos. 
Em novembro e dezembro apresentamos nossos teatros de natalinos aos sábados e fizemos despedidas dos 
adolescentes que foram para o 3º setênio e várias confraternizações de fim de ano. 
 
Outro acontecimento que foi muito bom para Nossa Ciranda foi a vinda da Izanilda (ex-educadora com 10 anos 
de experiência) para o cargo de auxiliar administrativo. Com atendimentos cada vez mais complexos, Nossa 
Ciranda sempre precisa de mais ajuda. O trabalho dela no apoio a coordenação pedagógica; sua experiência 
pedagógica fortaleceu o grupo com isso outros objetivos também foram conseguidos como: 
Fortalecer o grupo de educadores; 
Acompanhar melhor a adaptação das novas famílias (liberou a aux. técnica para o trabalho com as famílias); 
Cuidar para que as atividades oferecidas tivessem mais qualidade (mais uma pessoa acompanhando as 
atividades gerais); 
Finalizar todas as atividades propostas às crianças (ajuda sempre que necessário nas salas); 
Montar peças no final de ano (ajuda sempre que necessário); 
Oferecer mais passeios (organização e ajuda extra). 
 

6. Objetivos e ações específicas: 
 

1. Ajudar as crianças com dificuldade 
Ajuda na lição de casa (na biblioteca)  

 Mantemos o horário em 2012 com a Izanilda, mas poucas crianças utilizaram a biblioteca para esse fim.  
 

Realizar 2 reuniões pedagógicas semanais.   
 Na 2ª f. fizemos estudo para educadores, realizamos observação pedagógica, pintamos aquarela e 

fizemos desenho de forma. Na 3º f. a reunião é ampliada para todos de Nossa Ciranda incluindo 
cozinheiras e agente operacionais. Neste momento todos podem colaborar com ideias para melhorar o 
dia-a-dia, fazer acordos, montar eventos e resolver conflitos.  
 
Projeto Baú da Leitura.   

 As crianças de 7 a 9 anos tinham atividade de leitura 1 vez por semana 
 

2. Desenvolver trabalho com as famílias 
 

Encontro de pais. 
 Foram realizados 10 ENCONTROS DE PAIS aos sábados. Os educadores se revezaram para acompanhar 

a Gisele no trabalho com as famílias oferecendo oficinas. Foi muito bom, não sobrecarregou ninguém. 
O uso da caderneta melhorou a comunicação com as famílias.  

 A comunicação com os pais é sempre um desafio. Além de usar as cadernetas procuramos fazer 
contatos por telefone. Também convocamos os pais para reuniões individuais sempre que necessário, 
num esforço para ajudar crianças mais necessitadas de atenção. Muitas vezes acabamos recebendo os 
pais a noite ou aos sábados. 

 
Visitas 
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 Visitar aniversariantes continuou sendo nossa vontade. Mas em 2012 os problemas se repetiram: 
dificuldade de agendar as visitas, uma vez que fica difícil realizar visitas durante a semana e quase 
todas educadoras participam do Mainumby aos sábados e os outros eventos do Núcleo. Havíamos 
pensado em usar as emendas de feriados para esse trabalho, mas decidimos fazer passeios nestes dias. 
Mesmo assim o número de visitas aumentou em relação ao ano passado. As visitas sociais são feitas 
pelos educadores. As visitas por motivo de inclusões e outros conflitos são feitos pelo aux. técnico. 

 
 

3. Aumentar relação com as escolas 
 Em 2012 não conseguimos realizar ações em conjunto com as escolas da região, mas sempre que foi 

preciso fomos à escola para ajudar nossas crianças. 
 

 
4. Ocupar as crianças nas férias 

 Passeios e oficinas especiais nas férias escolares de julho. 
 Colônia de Férias: Em julho 40 Crianças foram para a Colônia de Férias em Campos de Jordão.  
 Não conseguimos realizar viagens.   

 
 

5. Fortalecer os sentidos básicos e fortalecer a vontade 
Manter o ritmo das atividades 

 Apesar de vários educadores novos o ritmo das atividades foi mantido com o apoio dos educadores e 
coordenação. Inclusive auxiliar administrativo. As crianças não ficaram nenhum dia sem atendimento. 
 Cuidar do meio ambiente e alimentação saudável.  

 Atividades de culinária com ingredientes integrais 
 Os doces no café da manhã foram realmente abolidos.   
 Em outubro conseguimos fazer uma semana dedicada a jogos, brincadeiras e piscina que acreditamos 

ter renovado as forças das crianças.  
 Fortalecemos a coleta seletiva de recicláveis. Não conseguimos fazer o composto. 

 
6. Desenvolver ações sociais 

 Nos eventos do núcleo preparamos apresentações para a comunidade. A intenção era levar para outras 
instituições as apresentações, mas não é fácil conseguir tempo para isso... 
 

7. Oferecer e divulgar alternativas saudáveis de cultura e lazer 
 Cumprimos este objetivo 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 e porque 
nossas crianças não têm habito deste tipo de lazer. 

 
CJ TECENDO O FUTURO HORIZONTE AZUL 

 
Endereço: Rua Agatino de Esparta 25, Jd. Horizonte Azul, São Paulo- SP 

1. Atendimento: 87 adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos de famílias em vulnerabilidade 
social, dos bairros: Horizonte Azul, Vera Cruz, Favela do Bananal. 

2. Recursos Financeiros utilizados: verba do convênio com a SMADS, doações. 
3. Recursos humanos envolvidos: 2 Agentes Operacionais, 1 Assistente Técnico, 1 Cozinheiro, 1 

Diretor, 2 Instrutores Profissionais.  
4. Infraestrutura: 1 sala de aula, 1 marcenaria, 1 sala de informática, banheiros.(os alunos usam 

também o teatro e o refeitório do CCA)  
5.  
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Objetivo  : Oferecer cursos profissionalizantes e atividades para o exercício da cidadania para jovens 
de 15 à 24 anos. Prepará-los para o mercado de trabalho e encaminhar na medida do possível. 
 
Ações planejadas em 2011 para 2012  com as respectivas avaliações: 
 
1. Contratar marceneiro (de preferência que aplique o desenho técnico). Novo Colaborador para marcenaria; 

William Rodrigues é um ex-aluno com bastante experiência em marcenaria. (não possui conhecimento 
necessário para aplicar aulas de desenho técnico, mas demonstrou ter uma boa relação com os jovens). 
 

2.  Realizar baile de carnaval dia 17/02/2012. Foi um sucesso 
 

3. Implantar o curso de informática com duração de seis meses. Implantar o curso de informática com 
duração de seis meses; OK (Everton Ormundo ministrou as aulas de informática básica no período da tarde) 

  
4. Implantar o curso de auxiliar de escritório com duração de seis meses. Implantar o curso de auxiliar de 

escritório com duração de seis meses; OK. Avaliação positiva. Propiciou aos jovens que não conseguem 
permanecer por um ano a oportunidade de obter o certificado em seis meses. 
 

5. Retomar a parceria com o SENAI. A parceria foi retomada e ampliada para Informática e Práticas de 
Escritório. 

6. Visitar as famílias do CJ. Foram visitadas 18 famílias. 
7. Intensificar orientações em atividades externas. Foi feito nas reuniões pedagógicas e assim aumentamos os 

passeios, eventos baile de carnaval, atividades externas (abril) e demais eventos 
8. Fazer orientação do “Enfrentando o futuro com coragem” semanalmente. Foi feito com Ana Maria 
9. Entregar lista de materiais pedagógicos no segundo dia útil de cada mês. Não deu certo. 
10. Fazer orientação semanal individual com Rogério. Sim, foi muito bom e os educadores estavam mais 

preparados para as aulas. 
11. Criar um documento para justificativa de falta dos Jovens. Não foi feito. 
12. Rogério deixa de assumir as seguintes tarefas; Controle da entrada e saída dos jovens, Arquivos de 

documentos, livro de demanda, lista de presença mensal, recebimento de relatório, comunicados 
impressos e relatório do SENAI. OK 

13. Rogério passa a assumir as seguintes tarefas; Implantar a central de oportunidade, aulas do “enfrentando o 
futuro com coragem” para o período da tarde de segunda a sexta, orientação do novo educador da 
marcenaria, compra de materiais da marcenaria e materiais de limpeza, encontro de pais (trabalho com as 
famílias), visitas as famílias, organizar passeios pedagógicos e eventos que constam no calendário, planejar 
e organizar o “saiba mais” (uma vez por mês).OK 

14. Ter aulas diversificadas através de voluntários. Oferecemos aulas de espanhol (Elma), inglês (Monia 
Fonseca), pintura em tecido (Eliete e Aveline) e técnica de pintura patina (Ana Maria). Muito positivo para 
o desenvolvimento integral dos jovens, porém as aulas ocorreram poucas vezes durante este ano 

15. Entregar o calendário anual para os pais no primeiro e no segundo semestre. OK 
16. Fazer reunião de pais junto com a formatura (baile e jantar). Não foi feito, não tivemos pernas. 
17.  Pesquisar sobre a área de panificação. Não foi feito. 
18.  Trabalhar em conjunto com as escolas da região para uma melhor divulgação dos eventos, convidar as 

demais entidades para o conexão jovem e continuar participando dos eventos sociais. 
19. - Adquirir equipamentos avançados por meio de investimentos do BMZ (computadores). Foi melhorado e 

não precisou os recursos do BMZ. 
20.  Cadastrar os jovens nos PTRs . Os jovens que estavam dentro do critério do “Ação Jovem” foram incluídos 

no programa “Pro - social” em outubro e novembro de 2012. 
21. Implantação da Central de oportunidade; devido à intervenção direta e indireta da central por meios de 

divulgação de oportunidades, encaminhamento para entrevistas, cursos e incentivo a busca pelo primeiro 
emprego consideramos positiva essa implantação. 
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22. Implantação do “saiba mais”; A realização de uma palestra por mês com temas diversos deu aos jovens 
margens para vislumbrar outros caminhos 
 

CAMINHANDO JUNTOS 
 

Endereço: Av. Tomás de Sousa 552, Jd. Monte Azul, CEP 05836-350 
1. Número de atendidos: 80 
2. Recursos financeiros utilizados: 
3. Recursos Humanos envolvidos: 

1 gerente de serviço –universitário completo 
2 técnicos 40 horas- Psicólogo e Pedagogo 
1 técnico 20 horas- Assistente Social 
6 Orientadores sócio educativos  30 horas- ensino médio completo 
1 orientador sócio educativo 40 horas- ensino médio completo 
1 cozinheiro 40 horas- ensino médio completo 
2 agentes operacionais 40 horas 
1 agente operacional 20 horas 

4. Infraestrutura (sala  e equipamentos) 
4 salas para oficinas 
1 escritório 
1 pequena sala para os técnicos 
1 sala compartilhada para atendimento em fonoaudiologia e atendimento aos pais  
1 copa 
4 banheiros exclusivos 
2 banheiros compartilhados 
1 cozinha, 1 refeitório e 1 pátio compartilhado 
 
Equipamentos: 
4 computadores 
Mesas, cadeiras e armários em todas as salas de atendimento. 
 
Objetivo 1: ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS 
 
Objetivo 1a .Acolhimento, levantamento de questões,  orientação, encaminhamento e acompanhamento.  
Ação 1 a: levantamento de questões sobre o filho no atendimento, na saúde e na inclusão escolar, bem como 
na dinâmica familiar, através de entrevistas  com os  responsáveis. Técnico responsável: psicólogo e ou 
assistente social. 
Ação 2. Encaminhamento para os benefícios(PTRs-Programa de Transferência de Renda, BPC, Transporte 
Gratuito), através de entrevistas individuais (por família) para levantamento da ficha sócio econômica e 
encaminhamento . Técnico responsável: assistente social.  
Total de entrevistas realizadas:155 
Avaliação: nos inteiramos das dificuldades vividas pelas famílias, e ajudamos no encaminhamento  de varias 
questões mais prontamente, com mais qualidade no acolhimento e orientação. 
 
Objetivo 1b. Inteirar as famílias sobre o trabalho realizado nas oficinas e no atendimento como um todo, 
planejamento e avaliação do ano. 
Ação 1b: Planejar e realizar 2 reuniões em grupo entre as famílias e o educador de seu filho. A primeira em  5 
de março para planejamento e a segunda em 30 de novembro, para avaliação, com entrega de relatório 
individual sobre o  desenvolvimento do aluno durante o ano. A primeira teve o comparecimento de 46 pais 
=77% e a segunda 62 pais= 80%. 
Avaliação: Tivemos um bom índice de participação dos pais, com adesão as propostas desenvolvidas. 
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Objetivo 1c : promover saúde nas relações interpessoais e autoconsciência. Disponibilizar  informação e 
promover conscientização das famílias sobre seus direitos e deveres 
Ação1. Reunião de pais sobre o tema da Comunicação Não Violenta (CNV), 9 de maio, com a fundadora,  
educadora e administradora Renate Keller, com metodologia interativa( pequenos grupos para discussão de 
casos e apresentação em plenária).Tivemos a participação de 76% dos pais. 
Avaliação1: os pais participaram efetivamente com depoimentos pessoais,  sentiram-se à vontade para se 
colocar , gostaram de  não ter de necessariamente olhar para os filhos mas ter a oportunidade de olhar para 
suas questões, saíram entusiasmados, aderiram à proposta metodológica da CNV. A equipe avaliou como o 
perfil da palestrante influenciou positivamente no engajamento das famílias. 
Ação 2: reunião das famílias com psicóloga Lourdes Steinhäuser  sobre o processo biográfico, palestra com 
dinâmicas como vivências, em 10 de setembro. Participação de 52 pais=67% 
Avaliação2: tivemos um bom índice de frequência, mas  houve muita conversa paralela dos pais,  disseram que 
não se sentiram motivados pelo tema. Também  a maneira de falar sobre o tema não foi tão dinâmica, segundo 
os pais e educadores. 
Ação 3: reunião para todas as famílias com defensora pública em7 de dezembro 
Avaliação 3: a defensora ligou em cima da hora desmarcando. 
 
Objetivo 1e. Interação, integração entre família , aluno , educadores e demais profissionais. Conhecer o 
contexto familiar e social do aluno. 
Ação 1d : visitas familiares realizadas pelos educadores, e ou técnicos. 
Número de visitas realizadas: 24 
Avaliação: nas reuniões da equipe temos o retorno destas visitas e avaliamos que elas tem possibilitado uma 
ampliação de imagem do atendido, de maneira que passamos a conhecê-lo melhor, mais profundamente, 
podemos entender melhor algumas de suas reações e necessidades e  planejarmos uma ação sob esse pano de 
fundo . Podemos aumentar o número de visitas em 2013.  
 
 OBJETIVO 2  CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS EDUCADORES 
 
Objetivo 2 a: Capacitação dos educadores para o acompanhamento dos alunos doença mental 
Ação: estudo do tema com a orientação do dr. Michel Blaich como palestrante durante 9 encontros abertos a 
todos colaboradores interessados, sobre as causas da doença mental, e descrição das patologias, bem como 
acompanhamento dos casos atendidos. 
Avaliação: Levando em consideração que  só metade da equipe participou, por causa do horário, tivemos 
aproveitamento total, as educadoras relatam maior confiança e compreensão no lidar com pessoas com 
doença mental. Aprendem a diferenciar o que é sintoma da patologia , suas causas e podemos sentir um maior 
respeito pelo aluno, uma maior aproximação ao se eu independente da doença. 
 
Objetivo 2 b: Sensibilização do educador para as diferentes maneiras de expressão através da arte 
Ação: Aulas de pintura, aprender a confeccionar os pigmentos com diferentes materiais( terra de varias cores, 
flores e cascas de frutas), variadas técnicas de pintura, desenho, modelagem e mosaico. Exposição dos 
trabalhos no final. 
Avaliação: bom índice de participação das educadoras, com avaliação positiva, e uso das técnicas nas oficinas  
com os alunos. 
 
Objetivo 2c Capacitação dos educadores no tema do Ritmo e da Páscoa. 
Ação : Leitura e conversa ;  orientadora: Luiza Lameirão, 4 encontros 
Avaliação: Os educadores gostariam de continuar com este trabalho em 2013 
 
Objetivo 2d Sensibilização dos educadores para o sentido da  biografia em  9 encontros 
Ação: Autodesenvolvimento olhando a própria  biografia, através de dinâmicas e de conversas. 
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Objetivo 2e :Troca de experiências , acompanhamento dos atendimentos, organização das visitas e dos 
eventos do dia a dia. Orientação para a elaboração de Plano Individual de Atendimento. 
Ação: reunião 1 vez por semana, durante todo o ano, entre a equipe para  compartilhar  as experiências do dia 
a dia  e juntos olharmos o acompanhamento e encaminhamento adequado a cada aluno, a cada situação. 
 
OBJETIVO 3 CONFRATERNIZAÇÃO 
Ação: passeio para um sítio em São Lourenço por um dia -17 de dezembro com os alunos e um responsável (ou 
pai, ou mãe, ou irmão maior de 18 anos), com direito à piscina e toda a equipe do Caminhando Juntos. 
Avaliação: as famílias ficaram muito agradecidas, puderam descontrair-se, conversar, trocar figurinha , num 
lugar belo em meio à natureza,. 
  
OBJETIVO 4 MELHORIAS NO ESPAÇO FÍSICO 
Objetivo 4ª Acabar com a entrada de água nas salas de atendimento nos dias de chuva forte 
Ação: Manutenção elevar o muro lateral e criar uma “calha “ que conduza a água até a rua desviando-a da 
entrada para o bueiro que dá no pátio 
Avaliação:  A calha está sendo feita, vamos ver se resiste  as chuvas de janeiro. 
 
Objetivo 4b Acabar com a umidade e goteiras na oficina de tecelagem. 
Ação: manutenção deve refazer telhado na parte da calha lateral. 
Avaliação: ação ainda não foi realizada. 
 
AVALIAÇÃO GERAL 
Neste ano nosso convênio possibilitou a ampliação do RH : 1 psicólogo, 1 assistente social, e 1 agente 
operacional. Isto possibilitou uma melhoria no atendimento as pessoas com deficiências e seus familiares, 
melhor acompanhamento das questões relativas à deficiência.  
Foi um ano de trabalho intenso e de muito êxito nas ações. 
Que 2013 continuemos servindo ao Caminhando Juntos com amor e dedicação. 
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Educação 

 
Introdução:  

Assocciação 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. 
Se conecta 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 as “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 Beneficente 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.  

 

Projeto Pedagógico 
 
O nosso trabalho é fundamentado na Pedagogia Waldorf,  metodologia que 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, cria, desenvolve a imaginação e aprende interagir com outros. Os 
materiais com os quais as crianças brincam são naturais incentivando a sua própria fantasia e possibilitando 
inúmeras vivencias sensórias. 
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. 
Trabalhamos o cuidar e o educar de forma prazerosa tanto para a criança e para o professor ( Professor x 
criança). Em nossos encontros em reunião de pais procuramos sempre atender e respeitar os pais e 
comunidade. Atendemos a comunidade para realizar: encontros, conversas,  cadastros, matrículas e 
informações referente ao atendimentos as famílias. 
Desenvolvemos através de nossa proposta pedagógica ações que direcionam desenvolver habilidades: como a 
criatividade, ludicidade, expressão motora, respeito pela natureza, afetividade e outras. 
 
 
 

CEI: INFANCIA QUERIDA – MONTE AZUL 
 

1. Numero de atendidos: 130 crianças entre 0 e 3 anos e 11 meses 
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2. Recursos Financeiros utilizados:  
 

3. Recursos Humanos envolvidos: 
1 Diretora 
1 Coordenadora Pedagógica 
1 Aux. administrativo 
14 PDI 
2 Cozinheiras 
2 Aux. De cozinha 
2 Aux. De limpeza 
1 Aux. De sala 
 

4. Infraestrutura (salas e equipamentos) 
Uma cozinha ampla; uma dispensa; um refeitório; dois banheiros para funcionário. 
Quatro salas de aula com área de refeição e atividades; banheiro integrado em cada sala. Uma sala de Berçário  
com área de refeição e atividades; área de banho e troca integrada. 
Uma cozinha pequena anexa as salas de Berçários  e maternal.  
Uma sala de Maternal com área de refeição e atividades; área de banho e troca integrada e um banheiro.  
Uma sala de coordenação com banheiro. 
Uma lavanderia. 
Área externa pátio coberto e descoberto. 
 
*Cozinha da creche: área ampla, uma dispensa. Equipamentos: 1 freezer, 1 geladeira industrial, 1 fogão 
industrial 6 bocas, 1 forno industrial, 1 liquidificador industrial, espremedor  industrial, processador de legumes 
industrial e utensílios de cozinha em geral; dispensa com prateleiras de ardósia; refeitório 2 mesas 23 
cadeirinhas. 
 
*SALA Recanto dos bebes: área de refeição e atividades ; banho troca  Equipamentos: 2 berços, 1 aquecedor, 1 
inalador,1 armário,  8 cadeirinhas acopladas,1 quadrado, 14 colchonetes e  brinquedos diversos. 
 
*Cozinha do anexa aos  Berçários: 1geladeira, 1 fogão de seis bocas, 1 liquidificador, 1 armário ,  bancada com 2 
cubas, prateleiras, espremedor de laranja.    
 
*SALA Criança Feliz: área de  refeições e atividade ; banho e troca  e banheiro  Equipamentos: 3 mesas com 25 
cadeirinhas, 1 armário para materiais pedagógicos, 18 colchonetes e  brinquedos diversos.  
 
*SALA Cosme Damião I: Sala com cozinha pedagógica - equipamentos: 1 fogão, 1 pia, 1 armário para utensílios 
de cozinha. Espaço para refeições e atividade equipamentos: 2 mesas com 24 cadeirinhas, 1 armário para 
materiais pedagógicos 24 colchonetes  e brinquedos diversos. 
*SALA Cosme Damião II: Sala com cozinha pedagógica - equipamentos: 1 fogão, 1 pia, 1 armário para utensílios 
de cozinha. Espaço para refeições e atividade equipamentos: 2 mesas com 24 cadeirinhas, 1 armário para 
materiais pedagógicos 24 colchonetes brinquedos diversos.  
 
*SALA  São Judas: Sala com cozinha pedagógica - equipamentos: 1 fogão, 1 pia, 1 armário para utensílios de 
cozinha. Espaço para refeições e atividade equipamentos: 3 mesas com 27 cadeirinhas, 1 armário para 
materiais pedagógicos 25 colchonetes brinquedos diversos.  
 
*SALA  Menino Jesus: Sala com cozinha pedagógica - equipamentos: 1 fogão, 1 pia, 1 armário para utensílios de 
cozinha. Espaço para refeições e atividade equipamentos:3 mesas com 27 cadeirinhas, 1 armário para materiais 
pedagógicos 25 colchonetes brinquedos diversos.  
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*Sala da Coordenação: 2 mesas, 2 cadeiras giratórias, 6 cadeiras, 1 arquivo com 4 gavetas, 1 arquivo com 2 
gavetas, 1 estante , dois computadores , 1 impressora, 1 ventilador, 1 bebedouro elétrico, 1 armário para 
materiais diversos. 
  
*LAVANDERIA: 2 tanques, 3 maquinas de lavar roupa , 1 tanquinho.  
 

5. Atividades conforme Orientações Curriculares: 
 

6.1. Língua Materna: 
 
 Objetivo: Aprender a falar, Aumentar o vocabulário, Formar frases inteiras. 
 
Açãos1: Português falado de forma correta e afetiva. Brincadeiras e canções. Conversas individuais com as 
crianças na hora de trocar e do banho, etc. descrevendo o que estamos fazendo. Versinhos, brincadeiras. 
Ação 2: contar pequenas estórias. Responder sempre as perguntas das crianças e cantar cantigas de roda. 
Ação 3 Conversas sobre o cotidiano das crianças; contos pequenos, versos e desenhos. Conversas individuais e 
em pequenos grupos sobre p/ex. o que aconteceu em casa durante o fim de semana. Repetir as frases que a 
criança falou errada, de forma certa. Contar pequenos contos. Recitar versos junto com as crianças para que 
elas aprendam palavras novas. Introduzir livros ricos em imagens com pequenas frases. 
Avaliação: 
Acreditamos ter alcançado o objetivo, pois as crianças  aprenderam a falar corretamente dentro das suas 
capacidades e se expressam  formando frases inteiras e utilizando um  extenso vocabulário. 

 
6.2.  Coordenação motora  

Objetivo: Aprender a dominar, seu corpo e orientar-se no espaço. Autoconfiança, segurança. Adquirir cada vez 
mais segurança no equilíbrio corporal e espacial, Segurança e confiança nos movimentos. Saber pular com os 
dois pés, escalar pequenos obstáculos, correr, subir e descer escadas, balançar e virar cambalhota ,dar 
oportunidade de Noções espaciais. 

. 
Ação 1: Oferecer espaço suficiente para o bebê conquistar os seus movimentos através do seu corpo 

(rolar, engatinhar e andar). Subir pequenas escadas, brincar, rolar, correr, e balançar. Brincar ao ar livre para 
desenvolver cada vez mais segurança e equilíbrio nos movimentos Promover brincadeiras. 
Ação 2:  no berçário organizar o espaço com pequenos degraus, escadas, espaço suficiente para correr.  
Ação 3: Incentivar as crianças maiores na área externa através de brincadeiras, versos e canções de pular, 
balançar, correr, subir, rolar etc. 
Brincar de trabalhar, por exemplo, fazer canteiros, regar as plantas, brincar na areia, varrer o quintal, lixar  os 
brinquedos, tricô de dedo etc.  
Avaliação: Estamos caminhando no sentido do desenvolvimento corporal, conquistamos bons resultados com 
os bebês, com as crianças de maternal e jardim desenvolvemos bons resultados porem a corda ainda esta 
sendo um desafio, pois a maioria não conseguiu  pular de maneira harmoniosa. 

 
6.3. Musica:  

 
Objetivo :  Desenvolver o senso de ritmo. Alegria e sentimento de bem-estar. Fortalecimento das capacidades 
de imitação e representação. Exercitar o Canto e desenvolver a Audição. 
Ação 1: Canções com gestos para as crianças imitarem, utilizar materiais naturais para percussão, como 
sementes, Alegria e sentimento de bem-estar. Fortalecimento das capacidades de imitação. Canto afinado. 
Audição desenvolvida 
Ação 2: Pequenas histórias ligadas com o tema de interesse, sendo elas contadas e representadas com gestos 
em forma de roda. As crianças vivenciam papeis variados. Ouvir o som de instrumentos musicais diferenciados. 
Vivencia da musicoterapia (terapeuta executa o trabalho) com as notas musicais si, La, sol. 
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Ação 3: 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. 
Avaliação:  Durante o ano conseguimos realizar todas as ações no decorrer dos  meses fomos avaliando os 
processos e segundo a equipe docente as crianças conseguem diferenciar os diversos instrumentos e seus sons, 
o ritmo corporal e anímico estão mais desenvolvidos , e as crianças reagem com muita alegria as atividades 
propostas. 

 
6.4. Artes Visuais: 

 
Objetivo : Vivência de cores e formas. Desenvolver  habilidades técnicas em desenho , pintura e modelagem 
conforme  desenvolvimento da criança. 
Ação 1: Desenho com giz de cera. Pintura com mingau, Modelagem com argila ou massinha. Pintura com 
aquarela. (começamos no segundo semestre) 
Avaliação: Na aquarela usamos somente as cores primárias, o que permitiu que as crianças vivenciassem o 
surgimento de outras cores. Em geral os temas foram  livres, pois o desenho livre é tão importante quanto o 
brincar livre, pois estes são essenciais para um bom desenvolvimento da criança. 
Realizamos um bom trabalho com as crianças utilizando mingau, desenho e também, pudemos notar uma 
grande mudança no desenvolvimento do desenho e da modelagem porem na modelagem ainda os alunos tem 
grande dificuldade de se concentrar. 

 
6.5. Matemática: 

 
Objetivo : Adquirir noções de ordem, contar até 20. Diferenciar tamanhos e formas. 
Ação 1: Mobilizar os professores a fazerem de suas rotinas conteúdos práticos para o aprendizado da 
matemática. 
Ação 2: Após o brincar livre, ordenar cada tipo de material no seu lugar: toquinhos curtos, toquinhos longos 
,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, fazendo com que a criança participe mutuamente da atividade. 
Avaliação: a conquista foi notável, pois as crianças aprenderam a contar até 40 e organizam a sala com primor 
e alegria. 
 
6.7. Socialização:  
 
Objetivo: Integrar o trabalho da creche com a comunidade e com os pais. Desenvolver respeito mutuo entre 
famílias e a creche. Possibilitar que a criança adquira autoconfiança para se relacionar no grupo. Integrar à 
criança ao grupo cuidar e ser cuidado pelo coleguinha, respeitar o adulto.  
Ação1: Através das festas os pais vivenciam o trabalho. Nas reuniões são discutidos duvidas e sugestões a 
respeito do cotidiano, tanto no plano pedagógico, como no que se refere à alimentação e saúde. Visitas 
domiciliares. Possibilitar estágios na creche. 
Organização de mutirões 
Ação 2: Ensinar através do exemplo carinho para  aos colegas. Desviar agressões com brincadeiras, dentro do 
possível, dar atenção individual as crianças. 
Avaliação:  
No brincar de “faz de conta” as crianças exercitaram a socialização com os colegas. O ritmo trouxe confiança, 
facilitando o respeito às regras estabelecidas pelo grupo e pela educadora. 
Realizamos reuniões semestrais e encontros com os pais sempre que se fazia necessário. Também realizamos a 
festa junina e o bazar pedagógico, tudo com muita cumplicidade dos pais e amigos da Monte azul. 
As educadoras realizaram as visitas domiciliares. Todos estes esforços resultaram em uma harmonia entre 
Creche, comunidade e os pais. 

 
6.8. Saúde e Nutrição: 
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Objetivo : Primar pelo bem estar e qualidade de saúde da criança. Oferecer uma alimentação saudável. 
Ação 1: Conhecer variedades de alimentos e sabores.Hábitos de higiene. 
Ação 2: Preparar saladas, sobremesas etc. Ensinar escovação de dentes corretamente. Iniciação ao uso do vaso 
sanitário. Temos uma pequena cozinha em cada sala onde as crianças podem ajudar na preparação das 
refeições, e incentivando-as a comer. 
Ação 3: Fazer atividades de culinária (pão, bolacha, cortar saladas e frutas). Proporcionar o momento de 
higiene corporal (cuidados com o corpo e vestimentas) e bucal. 
Avaliação: Este ano tivemos muitos momentos de incentivo a higiene bucal com a dentista, o que resultou em 
dentes saudáveis e escovas mais preservadas. Também avançamos na alimentação fazendo com que os 
professores fossem exemplos para as crianças, os alunos passaram a comer mais integrais, saladas e verduras 
sem jogar fora. 

 
6.9. Integração de crianças com deficiência: 

 
Não atendemos este ano nenhuma criança com deficiência. 
 

CEI – INFANCIA QUERIDA PEINHA 
 

Endereço: Rua Itapaiuna, 36 Bairro: Parque do Morumbi. 
CEP: O5707-000 Fone: 3744-8718 
 

1. Numero de atendidos: 70 crianças entre 0 e 3 anos e 11 meses 

2. Recursos Financeiros utilizados: pode deixar em branco 

3. Recursos Humanos envolvidos:  
 

1 Diretora 
1 Coordenadora Pedagógica 
5 PDI 
1 Cozinheira 
1 Aux. De cozinha 
1 aux. De limpeza 
1 aux. De manutenção 
 
 

4. Infraestrutura (salas e equipamentos) 
 
SALA 1 -  BII 2A: 1 trocador, 2 mesa com 11cadeiras, 1 armário para utensílios domésticos, 1 armário para material 
pedagógico,13 colchonetes,1 armário para material pedagógico, 1 ventilador.  
 
SALA 2-  MG I 3A:  1 trocador ,um armário para utensílios de cozinha, 15 colchonetes , 2 mesas, 16 cadeirinhas, 1 armário 
para material pedagógico.  

 
SALA 3 – MGII 4A: 1 pia, 1 armário para utensílios domésticos,1 armário para material pedagógico, 2 mesas e 26 cadeiras, 
25 colchonetes.   

 
SALA 4 – MGII 4B: 25 colchonetes, 1 armário para os materiais pedagógicos , 2 mesas com 25 cadeirinhas, 1 armário para 
os utensílios de cozinha, 1 casinha de boneca, 1 pia com gabinete.  
 
Banheiro: 1masculino e 1feminino. 
 
Secretaria: 2 mesas, 2 computadores, 1 impressora, 1 arquivo de ferro, 1 armário.  
 
Sala dos professores: 4 armários, 1 mesa,  4 cadeiras plásticas, 2 cadeirinhas, material pedagógico. 
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Cozinha do CEI: 1 geladeira industrial, 1 freezer, 1 fogão de 4 bocas industrial, 1 forno industrial, 1 liquidificador industrial, 
1 espremedor de frutas industrial, 1 armário, utensílios de cozinha, uma despensa, 1 banheiro. 
 
Área externa: 3 escorregadores, suporte para 2 balanças, tanque de areia, brinquedos avulsos que são levados: túnel, 
cavalinho de balanço, carro maluco, panos coloridos. 
 
 

5. Atividades conforme Orientações Curriculares:  

5.1. Língua Materna: 
 

Objetivo: Aprender a falar, aumentar o vocabulário, falando de forma correta, com frases inteiras, onde o professor 
procura falar corretamente, ter uma dicção clara 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, historias, verso e brincadeiras tudo em 
um processo diário. 
 

Ação 1: O professor procura falar corretamente para que a criança possa imitá-lo. Conversas individuais e em 
pequenos grupos, na hora do banho, da troca.  
Ação 2: Contação de histórias, rodas de épocas, contos de fadas 
Ação três: O professor sempre repetir corretamente, a frase que a criança falou errado, recitar poesias junto 
com as crianças. 
Avaliação: O processo foi satisfatório, pois podemos perceber o quanto as crianças assimilam o conteúdo 
passado e dentro de todas as possibilidades e capacidades, as crianças estão sempre aumentando o seu 
vocabulário. 

 
5.2.  Coordenação motora  

Objetivo : Através dos movimentos a criança aprende a dominar o seu corpo e  orientar-se no espaço, 
autoconfiança, aprendem a subir pequenas escadas, brincar , rolar, correr , brincar ao ar livre 
Ação 1: subir e descer de pequenas escadas, rolar, correr, balançar 
Ação 2: proporcionar espaços para que as crianças possam correm livremente de desenvolver o seu equilíbrio. 
Podemos perceber o processe de desenvolvimentos das crianças (uns mais lentos), também não pudemos 
contar muito com os espaços externos que em alguns momentos estavam debilitados. 
Avaliação: Podemos perceber no decorrer do ano que muitas crianças atingiram o esperado aprendendo subir, 
descer escadas de maneira equilibrada, pular com num pé só, rolar, pular corda (moderadamente) correr com 
mais segurança. Os nossos espaços no Núcleo Peinha em momentos esteve debilitado e isso contribuiu para 
que explorássemos menos as atividades para uma boa coordenação motora. 

 
 

5.3. Musica:  
 

Objetivo : Ao cantar as crianças desenvolvem a audição e senso rítmico, pois a musica trás harmonia ao 
ambiente e pode  permear  por todo o dia na creche, canções com gestos, usar materiais naturais para 
percussão, chocalhos, sementes, madeira. 
Ação 1:O professor canta para que as crianças possam imitar, sempre trazer a sala de aula com harmina 
falando baixo. 
Ação 2: O professor cantar sempre para que a criança possa desenvolver a sua audição. 
Ação 3: Oferecer material  natural de percussão, toquinhos, sementes, conchas.  
Avaliação: O objetivo foi alcançado de maneira esperada, as professoras proporcionaram vários momentos 
dentro de cada tema trabalhado e as crianças corresponderam de maneira esperada. 

 
5.4. Artes Visuais 
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Objetivo: Na arte visual a criança desenvolve a visão através das cores, através da organização da sala na 
elaboração da estética dos objetos, brincar com massinha, desenhar com giz de cera, promover atividades 
como aquarela, modelagem, essas atividades são livres estimulando a fantasia da criança. 
Ação 1: Brincar com massinha, desenho com giz de cera, pintura com aquarela. 
Ação 2:Organização dos espaços e objetos (separar os panos de brincar por cores, as cores aparecem na mesa 
de época de acordo com as estações do ano, nas roupas das crianças entre outros) 
Avaliação: As crianças gostam muito das atividades como aquarela ficam encantadas com a mistura das cores 
no papel molhado (usamos na aquarela apenas as cores primárias), o desenho é muito importante no 
desenvolvimento das crianças, esta atividade foi realizada com muito sucesso e pudemos perceber no decorrer 
do ano o quanto elas aprenderam e da felicidade de cada um com suas conquistas.   

 
5.4. -Matemática 
 

Objetivo :Nos conteúdos matemáticos adquirir noções de ordem, contar até vinte. Diferenciar tamanho e 
forma, 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. As crianças tem 
várias experiências como universo matemático fazendo descobertas, organizando o pensamento e 
desenvolvendo o raciocínio lógico. 
Ação 1:Diferenciar tamanho e formas, os professores ajudar as crianças a separar os toquinhos, as sementes, as 
pedrinhas, panos grandes e pequenos, separar os cestos por tamanho. 
Ação 2: As crianças ajudarem na arrumação da mesa para as refeições, contar os pratos, os talheres, ajudar a 
fazer a contagem das crianças, quantos vieram e quantos faltaram tudo dentro de um processo natural. 
Avaliação: As crianças assimilaram muito bem o processo , pois podemos percebem o quanto aprenderam, 
muitas crianças do MGII aprenderam a contar até trinta  quarenta.  
 
 

5.5. -Socialização: 
 

Objetivo : Na socialização integrar a criança ao grupo cuidar e ser cuidado pelo coleguinha, respeitar o adulto 
desenvolver autoconfiança. Integrar o trabalho da creche com a comunidade e pais. 
 
Ação 1: Os professores ensinar através dos exemplos, carinhos com os amigos, procurar sempre dar uma 
atenção individual  as crianças, o ritmo do dia é muito importante porque a criança aprende a confiar e trás 
segurança. 
Ação 2:Reunião de pais, mutirões, visitas domiciliares, conversas individuais com as famílias. 
Avaliação: Tivemos progresso, fizemos muitas conversas individuais com os pais, a assiduidade na reunião de 
pais foi satisfatória, a participação das famílias nas festas de época também deu muito certo (as professoras 
avisavam com muita antecedência e frisavam a importância da participação dos pais). Podemos percebem 
também o quanto as crianças aprenderam a respeitar os amigos, professores e demais funcionários da creche. 

 
5.6. Saúde e Nutrição: 
 

Objetivo : Prima-se pelo bem estar da criança, uma boa alimentação apresentando uma variedade de 
alimentos, procurando sempre respeitar o limite de cada um. Conhecer variedades de alimentos e sabores. 
Promover boa saúde, e resistência 
 
Ação 1: Oferecer  as crianças vários tipos de alimentos, ensinar escovação de dentes, iniciação do vaso 
sanitário.  
Ação 2: Preparo dos alimentos, as crianças ajudam a fazer pão, saladas (frutas e folhas),  
Ação 3: Proporcionar  momentos de higiene, pentear os cabelos, cuidar das roupas. Orientação para os pais 
(higiene bucal, cabelos, manter a bolsa das crianças sempre limpa). 
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Avaliação: A escovação depois das refeições foi bastante eficaz, tivemos um índice muito baixo de caries, 
conseguimos manter uma alimentação integral e fazer com que as crianças aderissem. No final do ano não 
escutamos mais as crianças dizerem que não gostavam de alguns alimentos. 

 
5.7. Integração de crianças com deficiência: 
 

Objetivo : Proporcionar à criança a socialização, procurar inseri-la nas atividades e fazer com que ela se sinta 
parte do todo, mesmo com as dificuldades e também dar oportunidade para as crianças normais para aprender 
lidar com as diferenças. 
Ação 1:Uma pessoa (voluntários) para ajudar nos processos do dia-a-dia, levar ao banheiro, ajudar nas 
refeições, nas atividades e estar atento para as demais necessidades da criança. 
Ação 2:Uma vez por semana atendimento com a fisioterapeuta nos espaços da creche. Conversas individuais 
com os familiares para falarmos e sabermos do desenvolvimento da criança. 
Ação 3:O professor estar sempre atento para o que acontece na sala de aula, procurando incentivar os 
amiguinho a participar junto a criança deficiente olhando para as suas necessidades. 
Avaliação: O resultado do atendimento da criança com deficiência (hidrocefálica) foi maravilhoso, podemos 
percebem o quanto ajudamos no desenvolvimento dessa criança que todos os dias tinha muito prazer de estar 
na creche e o quanto foi agradecida pelos cuidados, terminou o ano praticamente andando sozinha. O trabalho 
com os familiares foi dificultoso, pois sempre que solicitados muitas vezes não compareciam nos 
impossibilitando de fazermos mais para ajudar.  
 

CEI: INFANCIA QUERIDA HORIZONTE AZUL 

Endereço:  
Prédio I - Rua Agatino de Esparta nº 09 
Prédio II – Rua Albergatti Capacelli, 600 
Bairro: Jardim Horizonte Azul 
CEP: 04963-130 
Fone 5839 1250 
 

1. Numero de atendidos: 134 crianças. 

2. Recursos Financeiros utilizados:  

3. Recursos Humanos envolvidos: 

1 Diretora 
1 Coordenadora Pedagógica 
1    Aux. Administrativo  
12 PDI  

       2   Cozinheiras 
2   Aux. De cozinha 
2   Aux. De limpeza 
1   Aux. De manutenção 
1   Ajudante Geral 
 

4. O espaço físico, as instalações e os equipamentos: 
Instalações: 
Sala 1:2 trocadores com dois chuveiros, duas mesas, 3 berços, 1 quadrado, 8 cadeiras acopladas à mesa, 8 
almofadas grandes, 8 almofadas pequenas, 8 bonecas 50 semestres diversas, e 3 cobertores, 3 carrinhos de 
brinquedo, 6 toalhas de banho, 4 toalha de rosto, 1 armário, 1 escorregador de madeira, 5 cestos de vime, 5 
tapetes, três edredons. 
Sala 2: 2 trocadores, dois chuveiros, duas mesas, 3 berços, 1 quadrado, 8 cadeiras acopladas à mesa, 8 
almofadas grandes, 8 almofadas pequenas, 8 bonecas 50 sementes diversas, e 3 cobertores, 3 carrinhos de 
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brinquedo 6 toalha de banho, 4 toalhas de rosto, 1 armário, 1 escorregador de madeira, 5 cestos de vime, 5 
tapetes, três edredons. 
Sala 3: 12 colchonetes, armário, 1 trocador 1 chuveiro, 1 armário, 1 mesa, 1 fogão, 1 armário de cozinha, 1 
fruteira, 2 tapetes, 1 cômoda, 15 cadeiras pequenas, 3 cadeiras grandes, 3 casinhas, 8 bonecas, 3 carrinhos, 50 
sementes, 5 cestos de vime grande, um porta escova de madeira, 2 cabides de mochilas, 3 prateleiras. 
Sala 4: 12 colchonetes, 1 baú, 1 trocador 1 chuveiro, 1 armário, 1 mesa, 1 fogão, 1 armário de cozinha,  2 
tapetes, 1 cômoda, 15 cadeiras pequenas, 3 cadeiras grandes, 3 casinhas, 8 bonecas, 3 carrinhos, 50 sementes, 
5 cestos de vime grande, uma porta escova de madeira, 2 cabides de mochila, e 3 prateleiras.  
Sala 5: 01 mesa grande, 01 mesa pequena, 25 cadeiras, 1 armário grande, 01 casinha de boneca, 01 cadeira 
grande, 01 fogão, 01 prateleira, 01 cavalete, 01 cavalinho de madeira, 02 berços, de boneca, 12 colheres de 
bambu, 10 panos coloridos (2x2), 01 gaveteiro para aquarela, 3 carriolas de madeiras, 10 cestos de vime. 05 
cumbucas de bambu, 02 cobertor, 05 lençóis, 06 toalhas de rosto, 04 toalhas de mesa.  
Sala 6: 01 mesa grande, 01 mesa pequena, 20 cadeiras, 1 armário grande, 01 casinha de boneca, 01 cadeira 
grande, 01 fogão, 01 prateleira, 01 cavalete, 01 cavalinho de madeira, 02 berços, de boneca, 12 colheres de 
bambu, 10 panos coloridos (2x2), 01 gaveteiro para aquarela, 10 cestos de vime. 05 cumbucas de bambu, 02 
cobertor, 05 lençóis, 06 toalhas de rosto, 04 toalhas de mesa, vários tipos de semente, 03 carrinhos de 
madeira, 01 cômoda.  
Sala 7: 01 mesa grande, 01 mesa pequena, 20 cadeiras, 1 armário grande, 01 cadeira grande, 01 fogão, 01 
prateleira, 01 cavalinho de madeira, 02 berços, de boneca, 12 colheres de bambu, 10 panos coloridos (2x2), 01 
gaveteiro para aquarela, 3 carriolas de madeiras, 10 cestos de vime. 05 cumbucas de bambu, 02 cobertor, 05 
lençóis, 04 toalhas de mesa. 
02- Cozinha: 02 fogões, 04 geladeiras, 02 mesas, 02 fruteiras, 08 prateleiras, 2 filtros, 2 liquidificador, 2 
espremedores de fruta. 
Sala Pedagógica: 03 mesas, 04 cadeiras, 1 armário arquivo, 3 armários para livros, 1 computador, 1 impressora. 
Vasta área externa (chácara) com arvores, grama, tanque de areia, balanças, troncos de arvores, canteiros de 
fores, escorregadores, tubos etc.  
 

5. Atividades conforme Orientações Curriculares:  
 

5.1.  Linguagem oral:  
Objetivo: desenvolver a linguagem oral conforme a etapa de desenvolvimento de cada grupo através de: 
Músicas, poemas, contar histórias, conversar com a crianças. 
Ações: trabalhos com as épocas :  Páscoa, Diversidade, Festas Juninas, Luz e Escuridão, Festa da Coragem, 
Primavera e Natal. Exploramos  os diversos tipos de linguagem (oral, corporal, visual, musical) para melhor 
atender as crianças e desenvolve-las. 
Exemplo na época da Páscoa trabalhos com a história da lagarta e da borboleta (transformação) e  algumas 
música e poemas pequeninos, no decorrer de quatro semanas. 
 

5.2. Matemática:  
Objetivo: Adquirir noções de ordem, contar até 20. Diferenciar tamanhos e formas,  
Ações: organizar a sala depois que a crianças brinca arrumando os brinquedos/materiais organizando em 
tamanhos, cores, formas. Músicas  com números e cores, brincar de serra-serra, carambola, um dois feijão com 
arroz, indiozinho e outros. 
 

5.3. Músicas:  
Objetivos: Desenvolver a audição e senso rítmico e trazer harmonia ao ambiente. 
Ações: Cantar, brincar de roda, brinquedos cantados, usar instrumentos como a cantele, flauta e instrumentos 
rítmicos.  
 

5.4. Artes visuais:  
Objetivos: Desenvolver a visão e o senso estético. 
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Ações: através  das cores nos brinquedos, nos panos, nos ambientes sala de aula e ambientes externos. Trazer  
para o ambiente cores, flores, enfeites, dobraduras de acordo com as épocas do ano, desenvolvendo os 
cantinhos e arrumação . Atividades de pintura de aquarela, giz de cera etc.  
 

5.5.  Socialização:  
Objetivo: Integrar o trabalho com os pais, integrar as crianças entre si  nas atividades do brincar . 
Ações: o brincar de faz de conta diariamente. Transformar agressão em carinho. Atividades com os pais e 
comunidade.  
 

5.6.  Movimento:   
Objetivo: Desenvolver o domínio do corpo, orientar-se no espaço,  
Ações: desenvolvemos atividades de pular corda, correr, pular, caminhadas. No berçário deixamos as crianças 
conquistar os seus movimentos, cada um em seu tempo e do seu jeito. Cultivamos o vinculo seguindo o 
método de Emmi Pikler.  
 

5.7. Saúde e nutrição:  
Objetivo: fortalecer a saúde das crianças através de uma alimentação saudável, sem agrotóxicos e químicas.  
Ações: Trabalhos com as famílias em nossas reuniões e atividades. Propostas nos encontros de pais: 
Alimentação Saudável, conversas sobre mamadeiras e chupetas, consumo consciente alimentos e outros . 
Trabalhamos a nutrição com as crianças quando sentamos à mesa e servimos. 
As refeições: Toalha limpa, servir a crianças, comer verduras, legumes, frutas e outros alimentos saudáveis. 
Escovação dos dentes todos os dias após ás refeições, comer alimentos duros e sólidos para exercitar a 
mastigação , servir para as crianças alimentos como suco , evitando o açúcar industrializado. 
 
Avaliação: Acreditamos que realizamos um bom trabalho com as famílias e crianças que atendemos. 
Percebemos que em nossas reuniões os pais sempre participam com satisfação e comprometimento. As 
crianças  estão felizes , não choram, querem  brincar, são alegres, sempre cantando e conversando e fazendo 
perguntas. 
Às vezes temos algumas questões que aparecem como mordidas e quedas, os pais ficam apreensivos, mas seu 
filho pede para ir para creche e tudo fica bem novamente. 
 
 

ESCOLA DE RESILIÊNCIA – HORIZONTE AZUL 
 
Capacidade de atendimento: 76 alunos entre 4 e 9 anos 
Recursos humanos: 4 Professoras, 4 auxiliares de sala, 1 ajudante geral e 1 diretor. 
Recursos financeiros: doações de pessoas físicas e jurídicas (as crianças são atendidas gratuitamente). 
          
                      Com alegria e muita vontade de trabalhar, concluímos nosso terceiro ano de existência.  Estamos 
fortes: um grupo de trabalho unido e disposto, crianças e pais felizes. Em 2013, teremos cinco classes 
funcionando: um Jardim de Infância e as classes do Ensino Fundamental, de 1. ao 4.Ano.  
       Cada vez mais, estamos concretizando e tornando realidade o sonho de construir uma Escola Waldorf em 
tempo integral, na periferia de São Paulo. 
 
       Prosseguimos abrindo as portas das salas de aula para, diariamente, os pais e mães participarem 
ativamente do ensino e educação dos seus filhos. E, também, realizando um “Encontro com os Pais”, um 
sábado por mês. Nesses encontros, neste ano, tratamos de: Alimentação Saudável, Criança x Consumo, 
Prevenção das Drogas, Salutogênese, Preparando a Páscoa, A Tarefa do Conselho Tutelar, Oficinas de 
Confecção de Brinquedos Artesanais, Preparando o Natal, Depoimento e biografia de ex-usuário de Drogas. 
 
        Os educadores prosseguem estudando profunda e firmemente a “Antropologia Geral” (ou “Estudo do 
Homem como Base da Pedagogia”) e, em julho de 2012, doze educadores participaram do IX Congresso Ibero 
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Americano de Pedagogia Waldorf, realizado em Ribeirão Preto, dando palestras e levando oficinas de trabalho 
sobre “Trabalho Social e Escola de Resiliência – Uma Experiência Monte Azul”. 
 
         Vinte crianças estão conosco desde os três meses de idade e, hoje, frequentam as diversas salas de aula 
do Ensino Fundamental. O desenvolvimento físico-anímico-espiritual dessas crianças percebe-se, naturalmente, 
é bem evidente. É essa a busca por torná-los resilientes para viverem dignamente no mundo de hoje. 
           Uma das crianças que entrou no início de 2012, chama-se Juan Pablo (atualmente, com 9 anos de idade).  
Sua chegada foi bem atípica. Juan Pablo houvera, em 8 de novembro de 2011 (então, com apenas 8 anos), 
roubado alguns objetos da Cooperativa de Lixo Recicla Vera Cruz (sapatos, produtos de limpeza, sucrilhos, 
granola, em verdade, nada de valor). A Elenita, coordenadora da cooperativa, percebeu que ele não estava  
mais frequentando a Escola Pública e vivia constantemente na rua, mal cuidado e completamente 
desorientado, triste, não sorria,  “um menino-vivendo-na-rua”. Elenita procurou-nos e decidimos “adotá-lo”. 
            Juan Pablo é pequenino, magrinho, frágil fisicamente, vive num único cômodo (de madeirite), com mãe, 
padrasto e uma irmãzinha de 4 anos. Nem a mãe e nem o padrasto o acordam para vesti-lo e encaminhá-lo à 
escola. Juan Pablo, quando quer ir para a escola necessita acordar, trocar de roupa sozinho e dirigir-se à escola.  
            Bem, Juan Pablo chegou à nossa escola, no início do ano, tentando adaptar-se, porém, agredia os 
colegas, quebrou vidros das janelas de várias salas, jogava pedras na rua, nas pessoas que passavam. Certa vez, 
lançou uma pedra grande que quebrou o vidro da janela de um ônibus que passava na rua em frente à nossa 
escola; tivemos que dirigir-nos à empresa de ônibus para tentar buscar uma solução. Um dia, trouxe até uma 
bala de revólver...que está conosco. 
               Durante vários meses, faltava muito às aulas,  
brigava constantemente, colegas o rejeitavam devido à sua agressividade e ao seu comportamento antissocial 
característico.  A única real ligação que conseguia era com os adultos e, assim, conseguia dialogar e brincar com 
os adultos, apenas com adultos.     
                 Muito preocupados realizamos três reuniões pedagógicas sobre ele, antes das férias de julho. 
                A partir do mês de agosto, vieram os primeiros resultados mais profundos, pudemos perceber várias 
mudanças positivas na vida do Juan Pablo: passou a frequentar com assiduidade a nossa escola (acorda a si 
próprio!), já sorri com leveza, já brinca com crianças e não apenas com os adultos (como acontecera durante o 
primeiro semestre inteiro!), já não fala tantos palavrões e não quebrou mais nenhum vidro, é feliz ao lado dos 
colegas, não é mais discriminado. Assim, em um dia do mês de novembro, surpreendentemente, olhando para 
sua sala de aula, expressou-se: “Esta é ... a minha casa!”.  
                Junto com Eda (colaboradora nossa), visitamos sua casa durante o dia (era por volta de 11h) e 
pudemos perceber ao sermos recebidos pelo padrasto (que não trabalha, a mãe sim), a TV ligada e o cheiro 
forte de maconha percorrendo aquele único cômodo de madeirite.  
                Assim, sabemos que o Juan Pablo não possui motivação alguma para gostar de ficar em casa, nem 
durante o dia e nem de noite. Para ele é melhor, mais agradável e mais interessante, estar na rua do que ficar 
dentro de sua própria casa, seja durante o dia, seja durante a noite. Coisas interessantes acontecem na rua... 
                A Eda expressou-se, ao saber do histórico desse menino e tendo convivido algumas poucas horas na 
sala do Terceiro Ano:  “... Mas, ele é um menino igual aos outros! É um milagre o que vocês fizeram!” 
               Sim, também achamos que é um verdadeiro milagre o que estamos conseguindo realizar até agora 
com nosso querido Juan Pablo. Graças, principalmente, à Elenita...que tirou-o da rua. 
                Sim, todo o trabalho conquistado pela Escola de Resiliência é, de fato, um milagre, financeira e 
espiritualmente falando. Quem nos apoia e confia realmente em nós, seja de perto ou de longe, é que 
possibilita esta realização social, este trabalho sério, este pequeno “milagre”. Obrigado a todos vocês! 
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Saúde 

 
A Associação Comunitária Monte Azul è uma das organizações parceiras da municipalidade no 
gerenciamento do programa Estratégia Saúde da Família da região e mantém três programas 
próprios, voltados à prestação de serviços na área da saúde, beneficiando a população na área de 
abrangência de sua atuação. 
 

a) ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA 

A Associação Comunitária Monte Azul é uma instituição comprometida com o 
desenvolvimento do ser humano, missão essa que também tem se concretizado nas ações das 88 
equipes de saúde das 14 unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), cujo objetivo geral é 
promover qualidade de vida para uma população de 315.000 pessoas cadastradas nas 14 ESF. 

A ESF incorpora e reafirma os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS) -
universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade- e se alicerça sobre três 
grandes pilares: a família, o território e a responsabilização, além de ser respaldado pelo trabalho em 
equipe. 

AESF está vinculada ao Plano Nacional de Saúde, também conhecido como Pacto pela Saúde, 
cujo objetivo é reduzir as desigualdades em saúde, mediante a pactuação de metas estratégicas para 
a melhoria das condições de saúde da população e para a resolubilidade do SUS. 

Os profissionais que assumem os postos de trabalho na ESF, automaticamente assumem os 
princípios do SUS e o Pacto pela Saúde. Assim, para uma melhor interação com a família, os 
profissionais devem fazer uso de algumas estratégias como as visitas domiciliares, a educação em 
saúde (como prática de fortalecimento, participação e autonomia de indivíduos) e o acolhimento 
(escuta, compromisso, atenção, respeito),além do que, deve fazer uso de alguns instrumentos que 
permitam o reconhecimento das características da família como um todo, tais como a classificação de 
riscos, dentre outros.  

Nessa perspectiva, a Associação Comunitária Monte Azul pretende apresentar neste relatório 
os alicerces do trabalho da ESF em sinergia com os objetivos declarados pelo SUS e no Pacto Pela 
Saúde. 

QUADRO 1: Apresentação dos alicerces de trabalho da ESF em sinergia com os princípios do SUS e 
Pacto Pela Vida. 

 

OBJETIVOS AÇÃO DESENVOLVIDA AVALIAÇÃO 

1. Promoção da 
saúde 

A promoção da saúde é 
operacionalizada por meio de grupos 
de caminhada, tai-chi-shuan, liangong, 
oficinas de trabalho de arteterapia e 

Realizada mensalmente por meio do 
cumprimento de metas de 
indicadores que são apresentados 
nos Conselhos de Acompanhamento 
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hábitos saudáveis, dentre outras 
atividades de saúde envolvendo o 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) e o Programa de Ambientes 
Verdes e Saudáveis (PAVS). 

 

(CONAC) em três esferas municipais: 
Supervisão Técnica de Saúde (STS), 
Coordenadoria Regional de Saúde 
(CRS) e Secretária Municipal de 
Saúde (SMS). 

2.Fortalecimento 
da Atenção 
Básica 

Planejamento estratégico: anualmente 
as 88 equipes de ESF das 14 unidades 
de saúde, confeccionam planejamento 
tático/estratégico para as ações a 
serem realizadas ao longo do ano, 
seguindo os princípios do SUS e Pacto 
pela Saúde, contemplando todos os 
ciclos da vida do ser humano, doenças 
cônicas e situações de saúde-doença 
nas áreas de abrangência das equipes. 
 
Atualmente as 14 unidades de saúde 
estão participando do Programa Saúde 
mais perto de você do Ministério da 
Saúde (MS), por meio do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e 
Qualidade (PMAQ).  

O planejamento tático/estratégico é 
apresentado para os supervisores de 
ESF da Coordenação Monte Azul, 
momento em que as equipes são 
avaliadas e recebem contribuições 
dos supervisores. O alcance dos 
objetivos do planejamento 
tático/estratégico são mensurados 
por meio do alcance dos indicadores 
do Conselho de Acompanhamento 
(CONAC), indicadores do painel de 
monitoramento da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
indicadores do PMAQ e nível de 
qualidade certificado pelo PMAQ. 
 
As equipes das 14 unidades de saúde 
Fizeram a adesão ao PMAQ, e 
elencaram 5 desafios de trabalho, 
depois disso, elaboraram uma 
autoavaliação seguindo um 
instrumento técnico do MS, depois 
dessa etapa, as equipes das 14 
unidades receberam os avaliadores 
do PMAQ (MS) que verificaram 
vários indicadores de qualidade 
propostos pelo MS e certificaram a 
qualidade do trabalhos das equipes 
em 3 níveis de qualidade: 
Desempenho mediano ou um pouco 
abaixo da média (Regular), 
Desempenho acima da média (Bom) 
e Desempenho muito acima da 
média (Ótimo).O resultado da 
avaliação do PMAQ revelou que 
98,5% das equipes estão acima da 
média (bom e ótimo).  

 
 

3. Atenção à 
saúde do idoso 

As unidades ofertam consultas médicas 
e de enfermagem, além grupos de 

Avaliação é feita mensalmente 
através da notificação das causas de 
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atividades para idosos que tem 
condições de se locomover. Aos que 
não se locomovem, são priorizadas 
visitas domiciliares por médicos, 
enfermeiros, e profissionais do NASF, 
de acordo com o nível de necessidade 
de cada idoso. Além disso, as equipes 
tem feito atenção sobre orientações 
com relação ao risco de quedas nessa 
população. 

 

internação por intermédio dos 
agentes comunitários de saúde 
(ACS). Além disso, este item está 
dentre as ações de monitoramento 
trimestral apontada no 
planejamento estratégico das 
equipes de ESF e no instrumento de 
autoavaliação do PMAQ.  

4. Controle do 
câncer de colo 
uterino e de 
mama 

O controle do câncer de colo uterino é 
feito mediante a coleta do exame de 
Papanicolau por demanda livre em 
todo o período de expediente da UBS. 
Prezando pela qualidade do exame e 
resolutividade das situações de saúde 
da mulher, apenas médicos e 
enfermeiros realizam a coleta deste 
exame. Os exames que apresentam 
algum tipo de alteração são priorizados 
e as pacientes são convocadas para 
consulta imediata e as pacientes com 
alterações importantes são 
monitoradas mensalmente até a 
conclusão do caso. 
 
O controle do câncer de mama segue o 
mesmo paradigma, com a diferença de 
que os exames são realizados em 
serviços de referência.  

 
 

A avaliação é feita através do 
encaminhamento mensal de 
planilhas para a STS, por meio do 
Boletim de Produção Ambulatorial 
(BPA) e indicadores do PMAQ. Vale 
ressaltar que atingimos índices 
superiores a 80% na coleta de 
Papanicolau.  
 
Já com relação ao câncer de mama, 
está em operacionalização um 
projeto deflagrado por parceiros da 
região para aumento da oferta de 
mamografias. Além disso, todas as 
equipes das UBS receberam 
formulário para acompanhamento 
dessa situação de saúde para as 
mulheres na faixa etária de 49-60 
anos cadastradas. 

5. Redução da 
mortalidade 
infantil e 
materna 

É feita através da vigilância do pré-natal 
de todas as gestantes das unidades de 
saúde. É priorizado, no mínimo uma 
consulta de pré-natal por mês. Além 
disso, a consulta de puerpério é 
realizada em até 40 dias após o parto.  
 
O recém-nascido recebe uma consulta 
até o 7º dia de vida e é acompanhado 
mensalmente em consulta de 
puericultura com médicos e 
enfermeiros, que priorizam a atenção 
no crescimento e desenvolvimento 
infantil e na imunização. 

Com relação às gestantes, a 
avaliação é feita através do 
programa mãe paulistana em que se 
observa a frequência entre as 
consultas, o número de consultas e a 
relação de exames clínicos.  
 
Já no tocante à criança, a avaliação é 
feita pelo Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB), observando a 
cobertura de consultas e, pelo 
CONAC, observando a cobertura 
vacina maior ou igual a 95%. Some-
se a isto reuniões periódicas do 
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Comitê de Mortalidade Materna e 
Infantil, cujo objetivo é monitorar e 
avaliar os dados de mortalidade 
dessa população e propor métodos 
de intervenção. 
 

6. Fortalecimento 
da capacidade de 
respostas às 
doenças 
emergentes e 
endemias: 
tuberculose, 
hanseníase, 
dengue, 
influenza, 
hepatites e aids. 

As ações tem polarizado maior esforço 
na busca ativa de tuberculosos e 
sintomáticos respiratório (pessoas com 
tosse há mais de 3 semanas), na busca 
ativa de pacientes com sinais de 
hanseníase e, visitas de inspeção de 
dengue em todos os domicílios da área 
de abrangência das unidades. 

Realizada mensalmente por meio do 
cumprimento de metas de 
indicadores que são apresentados 
no (CONAC) 

7. Saúde do 
trabalhador 

Realizado atendimento de pessoas que 
trabalham na região de abrangência da 
UBS, além de grupos de 
monitoramento da pressão arterial. 

Através do monitoramento das 
metas de grupos e temas abordados. 

8. Saúde Mental 

Grupos de artesanato, grupos de 
terapia comunitária e atendimento em 
consulta individual ou compartilhada 
com o NASF. 

Através do monitoramento das 
metas de grupos e consultas de 
acordo com indicadores que são 
apresentados no CONAC e PMAQ. 

9. Fortalecimento 
da capacidade de 
resposta do 
sistema de saúde 
às pessoas com 
deficiência 

São priorizados atendimentos médicos 
e de enfermagem, além de visitas 
domiciliares aos pacientes que não tem 
condições de locomoção até a UBS. 

Através do lançamento do tipo de 
consulta no SIAB e no PMAQ. 

10. Atenção 
Integral às 
pessoas vítimas 
de violência 

Operacionalizada por meio do Núcleo 
de Prevenção à Violência (NPV) em 
todas as unidades de saúde, com vistas 
à notificação de todos os casos de 
violência na área de abrangência das 
UBSs. 

Avaliação é feita pela STS, por meio 
do monitoramento das categorias de 
casos notificas diretamente para a 
interlocução do NPV da STS.  

11. Saúde do 
Homem 

Operacionalizada segundo as Diretrizes 
da Política de Atenção à Saúde do 
Homem, deflagrada em um movimento 
em que as UBS realizaram ações de 
promoção à saúde do homem por meio 
de palestras, grupos educativos e 
consultas, dentre outras ações. 

Ação monitorada mensalmente por 
meio de planilha em que as unidades 
apontaram a quantidade de homens 
atendidos, cujo objetivo é observar o 
comportamento de busca de saúde.   

12.Hipertensos e 
diabéticos 

Está em operação há dois ano, um 
projeto de classificação de hipertensos 
com o objetivo de classificar esses 

A avaliação mensal é feita através do 
SIAB e PMAQ, monitorando a curva 
de crescimento no número de 
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pacientes em grupos por nível de 
gravidade da doença. Aos menos 
graves, é ofertado atendimento médico 
e de enfermagem semestral e, aos mais 
graves, atendimento com intervalos 
menores, de acordo com o nível.  

Além disso, está em operação uma 
ação de busca ativa sistemática de 
novos hipertensos e diabéticos. 

pacientes hipertensos e diabéticos, 
além disso, todas as equipes 
mantêm listas com todos os 
pacientes hipertensos e diabéticos 
para monitoramento do nível de 
gravidade dessas doenças. 

13.Coordenação 
e Supervisão de 
Unidades da ESF 

Considerando a magnitude do trabalho 
desenvolvido nas unidades de saúde e 
a necessidade de conservar a linha de 
trabalho e as políticas de saúde 
propostas pelo SUS e Pacto pela Saúde; 
também é ação relevante de uma 
instituição a manutenção de uma 
equipe de supervisão proativa, que 
realize o monitoramento sistematizado 
das atividades desenvolvidas nas 
unidades de saúde, pois, a única 
estratégia que garante qualidade e 
produtividade de um produto ou 
serviço, é a supervisão. 

Nesta perspectiva de qualidade e 
produtividade, as 88 equipes das 14 
unidades de ESF contam com o apoio 
sistemático de uma equipe de 
Coordenação e supervisão com 
expertise em vários campos de 
trabalho: Recursos Humanos, Recursos 
de informação, Recursos Físicos e 
Materiais, Recursos Financeiros e 
Recursos Políticos. Os profissionais 
atuam como interlocutores na área 
médica, de enfermagem, de ouvidoria, 
de farmácia, de odontologia, de NASF, 
de educação permanente e PAVS, de 
segurança do trabalho, de prestação de 
contas, dentre outras atividades. 

Toda essa equipe de Coordenação e 
supervisão atua diariamente em visitas 
de supervisão sistemáticas nas 14 
unidades de ESF, monitorando o 
processo de trabalho por meio de 
avaliação qualitativa e de indicadores 

A avaliação do trabalho da 
supervisão é realizada diretamente 
por meio de reuniões com a 
Coordenação da ESF, e 
indiretamente pelo nível de 
qualidade dos serviços de saúde 
prestados à população, bem como, 
pela satisfação dos funcionários e 
munícipes que fazem uso dos 
serviços de saúde das 14 unidades 
da ESF. Outro modo de avaliação 
indireta que reflete a qualidade da 
supervisão pode ser evidenciado 
pela observação dos equipamentos 
de avaliação governamentais das 88 
equipes das 14 unidades da ESF 
como o PMAQ e o CONAC. 
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de desempenho do trabalho contidos 
em ferramentas e planilhas de 
acompanhamento por eles mesmos 
elaborados e personalizados de acordo 
com a metodologia de trabalho de cada 
serviço de saúde.  

 
 

QUADRO: Acompanhamento as Prioridades 

Programa Realizado Avaliação 

Gestantes  26.253 (CONAC) em três esferas municipais: 
Supervisão Técnica de Saúde 
(mensal)Coordenadoria Regional de 
Saúde (Bimestral) e Secretária 
Municipal de Saúde (trimestral). 

Diabéticos 131.750 

Hipertensos 416.127 

Sintomático Resp. 2.940 

Coleta de BK 2.809 

Crianças < de 1 ano 48.212 

QUADRO: Acompanhamento a Produção 

Equipes de Saúde da 
Família 

83 Equipes de Saúde da Família 
e 5 Equipes de Agentes 
Comunitários de Saúde 

14 Unidades Básicas de Saúde 

População cadastrada 315.250  

(CONAC) em três esferas municipais: 
Supervisão Técnica de Saúde 
(mensal)Coordenadoria Regional de 
Saúde (Bimestral) e Secretária 
Municipal de Saúde (trimestral). 

Consultas realizadas 
Médicos e enfermeiros 

446.762 

Visitas domiciliar 
realizadas ACS 

969.6591 

Visitas domiciliar 
realizadas, Médicos e 
Enfermeiros. 

51.362 

 

QUADRO: Da Força de Trabalho – Conforme Plano de Trabalho 

Profissionais/ função Total de funcionários OBS: 
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Médico 
Enfermeiros 
Aux. de enfermagem 
Agente Com de saúde 
Coordenador UBS 
Aux. Tec. 
Administrativo 
Dentistas 
Aux. Saúde Bucal 
Farmacêuticos 
Agente. P. Ambiental 
Bióloga 
NASF 
Agente apoio 
Coordenação 

TOTAL 

88 
88 
176 
499 
14 
130 
8 
8 
5 
14 
2 
36 
5 
31 
1.104 

 
 
 
 
 
 
Projeto PAVS 
Projeto PAVS 
8 Categorias Profissionais 
Readaptado 
Institucional 

 
QUADRO 5:Dos Recursos Financeiros 

Financiador Repasse no Ano                      Media Mensal 

Secretaria Municipal de 
Saúde (P.M.S.P). 

55.382.760,98 4.615.230,08 

Recursos destinados: Salários, encargos, Benefícios, Custeio, manutenção de todos 
os programas e pequenas reformas 

São Paulo 8 de Março de 2013 

 
 

b) PROGRAMAS PRÓPRIOS NA ÁREA DE SAÚDE 

 
 Ambulatório Médico Terapêutico Monte Azul 

 Casa Angela - Centro Materno-Infantil com Centro de Parto Normal  

 Casa da Trilha - Programa de apoio para pacientes dependentes químicos  

Os três programas estão inseridos na vida comunitária das comunidades atendidas e contam com a 
participação e o zelo da população atendida. Eles atuam de forma integrada com os demais recursos 
comunitárias nas áreas de educação, assistência social e cultural desta Associação e buscam em suas 
ações a parceria com os serviços de saúde pública local presentes na forma das Unidades Básicas 
(UBS) na Estratégia Saúde da Família (ESF), dos serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e 
dos Hospitais Públicos referenciados. 
De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde todos os atendimentos e ações dos três 
programas na área da saúde visam à universalidade – garantia de atenção à saúde a toda e qualquer 
pessoa necessitando dos serviços prestados; à equidade – direito a atendimento, sem discriminação 
ou privilégios, de acordo com as necessidades dos indivíduos; e à integralidade. Da mesma maneira, 
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as diretrizes, que norteiam o funcionamento do SUS (Descentralização, hierarquização, 
regionalização e participação) se refletem nas ações e atividades desenvolvidas. 
A integralidade, definida como a prestação das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema só não ocorre 
inteiramente dentro do conjunto articulado e contínuo por causa da ausência de interesse do gestor 
municipal do SUS em contratar e pactuar os serviços prestados (Art.9°, III): 
 
Ambulatório Médico Terapêutico Monte Azul, Centro de Práticas Integrativas nas diretrizes da 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, oferecido ao gestor municipal em 2011.  
 
Centro Materno-Infantil com Centro de Parto Normal-Casa Angela: 
Nas diretrizes do  

  Programa Nacional de Humanização no Pré‐Natal e Nascimento instituído e ampliado pela 
publicação das Portarias nº 569, 570, 571 e 572/2000; 

  Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (2004); 

  Portaria GM/MS nº 985/1999, implantação da estratégia de CPN, que cria o Centro de Parto 
Normal (CPN) no âmbito do SUS para o atendimento à mulher no período gravídico‐puerperal;  

  Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno; 

  Programa Rede Mãe Cegonha, Ministério da Saúde 2011. 
     Oferecido ao gestor municipal em 2009, 2010 , 2011, 2012 
 

 
I. Ambulatório Médico Terapêutico Monte Azul 

 
 

Objetivo geral: 
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 outras 
práticas complementares e integrativas considerando as necessidades específicas da comunidade. 
 
N° DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 
Medicina antroposófica 
Medicina de Família e Comunidade:                                                   483  
Pediatria:                                                                                      258 
Clínica geral:                                                                                1110 
 
Terapias antroposóficas 
Terapia Artística:                                                                            177 
Educação Terapêutica:                                                                 2.834 
Aconselhamento Biográfico:                                                             294 
Massagem Rítmica:                                                                           269                
 
Outras práticas integrativas e complementares    
Homeopatia:                                                                                 125 
Florais de Bach:                                                                             133 
 
Outros 
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Odontologia:                                                                                 784 
Fisioterapia:                                                                                  862 
Psicologia:                                                                                    101 
 
Atendimentos e procedimentos de enfermagem                         7.045 

 
(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). 
 
Ações de promoção e proteção à saúde 
 
Educação em saúde coletiva junto à população local, no intuito de promover a melhoria de atividades 
corporal e física. 
 
Grupo de alongamento e exercícios físicos:                                         120 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Casa da Trilha - Programa de Apoio a Pessoas dependentes químicas e pacientes 
psiquiátricos 

 
 
Objetivo geral: 
Oferecer apoio 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. 
 
N° DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 
Tratamento médico/psicológico/terapêutico 

AMBULATÓRIO MÉDICO TERAPÊUTICO MONTE AZUL 
 
N° TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:                                              14.595 
 
N° DE ATENDIMENTOS GRATUITOS E OFERECIDOS AO SUS:                 14.595 
 
N° TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS:                                                               5.838 
 
RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS:       R$ 504.476,71 
Fundação Beneficente Mahle:                                  R$ 250.000,00 
Fundação Beneficente Tobias:                                R$ 150.000,00 
ICMVS                                                                       R$   17.500,00 
Doações pessoas físicas:                                          R$   86.976,71 
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Consulta médica:                                                     282                                    
Grupo terapêutico:            526 
Psicologia Individual:                     191    
Euritmia/Acolhimento:             173 
Terapia artística:             103 
Massagem Rítmica:             121 
Grupo de apoio para familiares:                                 181   
 
Oficinas – terapia ocupacional 
Lapidação:          160 
Culinária:          149  
 
Ações de promoção e proteção à saúde 
Educação em saúde coletiva junto à população local, no intuito de promover a redução da 
morbimortalidade e do uso abusivo de álcool e drogas: 
4 palestras promovidas:            218 
 
Outras ações 
Reunião clinica semanal  (3 horas p/semana) com todos os colaboradores: médico, 
Terapeutas e Oficineiros:                                                                   328 
Reunião para estudo do tema Dependência Química, 3 horas por semana com toda a 
Equipe                                                                                                328       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. Casa Angela – Centro de Atenção Materno-Infantil com Centro de Parto Normal 
 
Objetivo geral: 

CASA DA TRILHA - PROGRAMA DE TRATAMENTO A PESSOAS 
DEPENDENTES QUÍMICAS  

N° TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2012:    2760 
 
N° DE ATENDIMENTOS GRATUITOS:       2760 
 
N° TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS:                  501 
Pacientes dependentes química/álcool/tabaco       123 
Familiares de pacientes dependentes químicos/álcool       95         
Pacientes psiquiátricos               47 
Educação Saúde Coletiva              218 
Reunião Clinica  semanal                                                                       09              
Formação continuada                                                                             09             
 
RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS:   R$ 162.406,00 
 Associação Beneficente Tobias  R$   86.600,00 
 Associação Beneficente Mahle  R$   40.000,00 
            Doações gerais:    R$   35.806,00 
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Promover redes salutogênicas e de proteção psicossocial para gestantes, mães, bebês no primeiro 
ano de vida e suas famílias, atuando na atenção humanizada à mulher em ciclo grávido-puerperal, à 
saúde materno-infantil, à saúde sexual e reprodutiva na adolescência e no fortalecimento do 
indivíduo e da estrutura familiar; 
A Casa Angela oferece atendimentos e atividades voltados à assistência humanizada ao pré-natal, ao 
parto normal de baixo risco, ao puerpério e à saúde da criança. Mantém um Ambulatório de 
Puericultura e Aleitamento Materno com Posto de Coleta de Leite Materno em cooperação com o 
Banco de Leite Humano do Hospital Regional Sul. Em fevereiro 2011 se tornou unidade de ensino na 
função de campo de estágio para o 5° ano do curso de obstetrícia da Universidade de São Paulo (USP).  
 
N° de Atendimentos Ambulatoriais realizados 
Consultas pré-natais:                 2.145 
Consultas de puerpério com planejamento familiar:         708 
Pré-consultas por técnica de enfermagem:    3.392 
Visitas domiciliares:              215 
Terapias de apoio (Psicologia, fisioterapia, massagem):     168    
Saúde da criança – Puericultura por pediatra:       739 
Saúde da criança – Puericultura por enfermeira:   1.009 
Ambulatório de Aleitamento Materno com Posto de Coleta:         592 
Grupos de apoio à gestação, parto e puericultura:      2.300 
Orientação em saúde sexual e reprodutiva na adolescência:      78 
Grupos de educação sexual para adolescentes e jovens:        607 
Total                  11.953 
           
 
Assistência obstétrica e neonatal em Centro de Parto Normal   
Assistência ao pré-parto, parto normal sem distócia e puerpério por enfermeiro obstétrico em Centro 
de Parto Normal (CPN):             74 
Assistência ao recém-nascido por enfermeiro obstétrico em CPN:       64 
Assistência a puérpera e RN em alojamento conjunto:         64 
Total                          202 
 
Ações de ensino e capacitação  
Campo de estágio, 5°ano do curso de obstetrícia da USP-Leste      
(45 alunos, carga horária total de 232h)            149 
Capacitações para os profissionais da Estratégia de Saúde (ESF):  475 
Outras Capacitações abertas para profissionais de saúde:      275  
Total                 899 
 
Ações de promoção e proteção à saúde 
Educação em saúde coletiva junto à população local, no intuito de promover a saúde materno-infantil, 
a humanização do parto e do nascimento, o aleitamento materno, a alimentação infantil saudável: 
 
Total de 3 palestras e eventos promovidos:                    140  
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TOTAL GERAL DA ÁREA DE SAÚDE (SEM ESF) 
 
N° TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2012:  30.549  
N° DE ATENDIMENTOS GRATUITOS:     28.570           
N° DE INTERNAÇÕES:                   138      
N° DE INTERNAÇÕES GRATUITAS:                 102     
N° TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS:                       8.506 
TOTAL DE RECURSOS ENVOLVIDOS:         1. 414.675,71 
 
      
 

CASA ANGELA - CENTRO MATERNO-INFANTIL  
COM CENTRO DE PARTO NORMAL 

 
N° TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2011:       13.194 
 
N° TOTAL DE INTERNAÇÕES EM 2011:              138 
 
N° DE ATENDIMENTOS GRATUITOS E OFERECIDOS AO SUS:    11.215 
 
N° DE INTERNAÇÕES GRATUITOS:                  102 
 
N° TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS:                 2.167 
Gestantes, mães e Bebês                       660 
Adolescentes:                 75         
Ensino e Capacitação:                                795 
Educação de Saúde Coletiva:                     140    
      
RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS:   R$ 747.793,00 
Associação Beneficente Mahle:    R$  327.995,00 

Fundação Software-Ag    R$  248.499,00 
Fundação Abrinq:     R$    87.038,00   
Associação Beneficente Tobias:    R$    12.000,00 
Fundação Evidenz     R$      6.500,00 
Doações particulares     R$      8.944,00  
Aplicação financeiras:    R$      9.089,00 
Receitas próprias     R$    47.728,00 
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Outros Projetos 
 

ESCOLA OFICINA SOCIAL 
(Programa de formação dos colaboradores da Monte Azul em três níveis: profissional, cultura geral e para se 
tornar um agente social). 
 
Endereço sede:  Av. Tomas de Sousa, 552  

1. Número de atendidos: estimamos em mais de 600 o número de pessoas que participaram das 
atividades oferecidas pela Escola Oficina Social em 2012, sendo que 250 são colaboradores nas nossas 
diversas áreas. Esses participaram de diversas atividades. 

2. Recursos Financeiros utilizados:  R$150.000,00 do parceiro Software AG e  R$ 30.000,00 do Fundo 
Especial do Meio Ambiente, FEMA – Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente 

3. Recursos Humanos envolvidos: gestora de projetos, auxiliar administrativo de projetos, professora de 
artes compondo a equipe “fixa” e inúmeros colaboradores em horas extras e contratados para dar as 
aulas. 

4. Infraestrutura (salas e equipamentos): uma sala de escritório, uma sala de artes, inúmeras salas de aula 
e teatro do Centro Cultural e outros espaços inseridos nas diversas áreas de trabalho. 

Objetivo 1: realizar 10 integrações no ano para 250 pessoas com o tema “a arte de fazer perguntas”. 
Ação 1 garantir a infraestrutura  
Ação 2 coordenar a execução e manter o foco do tema em todos os encontros 
Ação 3: organizar e realizar um rodízio de equipes de cozinha para o almoço 

Avaliação: a comissão foi constituída no início do ano e ganhou novos membros ; encontrou sua maneira  e 
geriu satisfatoriamente  os encontros . Com reuniões periódicas conseguiu articular com pessoas de fora e de 
dentro e manteve as palestras alinhadas e os conteúdos vieram de encontro com as perguntas colhidas de 
todos os colaboradores.  A condução dos encontros foi calorosa e organizada. Com ajuda de muitos, os 
almoços foram devidamente planejados e servidos. Uma dificuldade encontrada é a área insuficiente do nosso 
teatro: está apertado unir todos, além da pouca ventilação. 
 
Objetivo 2: oferecer e realizar oficinas semanais para todos os colaboradores (pintura, desenho, grupos de 
estudos, bordado, canto, confecção de bonecas, etc...) enquanto medida preventiva de saúde  e contribuição 
para o desenvolvimento. 

Ação 1: organizar cronograma, sala, materiais, comunicar para todos e estar com assiduidade e 
pontualidade recebendo os grupos 
Avaliação: o trabalho transcorreu com  muito vigor e entusiasmo, possibilitando rica troca e o 
desenvolvimento de habilidades sociais 
Ação 2: fazer exposição final dos trabalhos 

Avaliação: foram realizadas exposições em reuniões de quinta feira,  com devidos comentários, revelando a 
importância das oficinas e estimulando outras pessoas a participarem no próximo ano. 
 
Objetivo 3: oferecer e realizar as oficinas de vitalização no mês de julho: 4 manhãs de atividade artística/lúdica 
ou cultural e o restante do tempo de folga  (tear de pregos, turismo no centro de São Paulo, grafite artístico, 
desenho) 

Ação 1: eleger as atividades nas reuniões  de quinta, levantando interesses e pessoas que queriam 
oferecer oficinas.  
Ação 2: organizar cronograma, salas, materiais, inscrições 
Ação 3: realizar as oficinas para colaboradores dos 3 núcleos 

Avaliação: houve uma corrida para as inscrições neste ano. As atividades foram apreciadas gerando grande 
entusiasmo . Nosso desafio foi o de lidar com o risco de chuvas e o pouco tempo para planejar tudo devido a 
uma sobrecarga de trabalho geral em junho. 
 
Objetivo 4: orientar todos os colaboradores para melhor trilharem seu caminho de desenvolvimento 
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Ação 1: estimular os orientadores a acompanharem os orientandos sempre que possível 
Avaliação: neste ano foram poucas as conversas a respeito disso devido a termos concentrado nossos esforços 
na renovação do nosso projeto da Escola Oficina Social . Não realizamos o “curso do orientador”. No entanto, 
já é uma tradição que os coordenadores conversem com seus orientandos, e a frequência nas oficinas 
semanais indica que esteja acontecendo um olhar para o caminho de cada um. 
 
Objetivo 5: dar continuidade e encerrar o curso Mainumby III  - formação de educadores sociais fundamentada 
na pedagogia Waldorf e dar continuidade ao Mainumby Horizonte Azul e à Escola de Pais.  

Ação 1: renovar a metodologia do ensino no último semestre (agosto a dezembro) contando com 
docentes internos, carregando uma tendência de extrair da experiência os conceitos, no Mainumby III  
Ação 2: dar continuidade ao Mainumby Horizonte Azul e à Escola de Pais 
Ação 3: realizar duas  turmas do curso de multiplicadores do programa Enfrentando o Futuro com 
Coragem, sendo uma delas com dinheiro da Prefeitura 

Avaliação: foi um ano de renovação, de avaliação e de decisões ao mesmo tempo. Muito movimento, muito 
questionamento diante de boas realizações. O resultado é que realmente conseguimos maior participação de 
docentes internos, encerramos as atividades no fim do ano com louvor, e estamos prontos para grandes 
mudanças, com entusiasmo e coragem. 
 
Objetivo 6: realização de eventos internos: encontro de artes “brinquedos e brincadeiras” e “música”, um no 
primeiro e outro no segundo semestre, de sexta a domingo. 

Ação 1: divulgar, organizar, contratar docentes convidados 
Ação2: coordenar o encontro: plenárias, oficinas, almoço 

Avaliação: os encontros de arte têm sido extremamente agradáveis e sanadores do peso do dia a dia. 
Aconteceram conforme o planejado, integrando colaboradores e pessoas de fora, sempre com a intenção de 
incluir diversas práticas e visões de mundo, tendo como centro o Ser Humano. 
 
Conte algo  que foi muito especial neste ano: 
A participação de um grupo de 15 colaboradores no Congresso Ibero-americano de Pedagogia Waldorf em 
julho, na cidade paulista de Ribeirão Preto. Éramos uma das “escolas Waldorf” a fazer uma das palestras 
principais da manhã naquela semana. Nossa intenção era de abordar a ideia de “conceito vivo”, segundo 
Rudolf Steiner.  Criamos uma apresentação composta por frases  extraídas da palestra de referência de Rudolf 
Steiner, momentos de interação onde o público conversava entre si dirigido por perguntas, revelando fatos 
íntimos de sua vida, dramatização de uma história de um estrangeiro que conhece uma favela e uma canção. 
Juntamos também algumas pessoas de outras nações que fizeram contribuições especiais. Unindo tudo isso 
para construir de modo vivo com todos, o conceito de “favela”.  
Aconteceu um grande assombro, uma admiração que tomou conta de todos, do ambiente e as pessoas se 
abriram e se iluminaram, com profundo respeito pelo próximo. Eram mais de 400 participantes. 
Essa foi uma passagem MUITO especial, onde mais uma vez, a Monte Azul manifesta a força do amor, e nós 
que aqui estamos, temos a chance de participar de momentos tão singulares.  
 
Escola Oficina Social – Artes – 2012 
Susanne Rotermund 
 
Oficina de Pintura e Desenho 
Funcionários do núcleo Monte Azul (cozinha, limpeza, telefonia, oficina social, aliança pela infância, 
desenvolvimento institucional): 10 pessoas. 
Semanalmente, uma hora. 
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Objetivo 
O objetivo desta oficina foi despertar o potencial criativo de cada um e oferecer momentos de vitalização e 
reflexão. 
 
Processo 
Trabalhamos com pintura em aquarela e giz pastel. No primeiro semestre, eu trouxe histórias e temas do 
cotidiano (o sonho, a respiração, nascer e morrer, nascer de lua e sol, a planta e o ser humano, o ouvir, o 
tempo e a falta de tempo). No segundo ofereci experiências de sentidos (cheiro de diversos temperos, sabores 
doces, salgados, azedos, amargos e apimentados). Tanto as histórias como as vivência sensoriais tentávamos 
expressar em cores e gestos na aquarela. Em cima das pinturas secas desenhávamos com giz pastel, fazendo 
ilustrações. Nestas passaram a surgir, fora bichos e plantas, cada vez mais pessoas e por isso começamos a 
trabalhar as proporções do corpo humano, em especial do perfil do rosto. A partir das pinturas realizadas eu fui 
apresentando alguns artistas do século 20 que demonstravam em seu estilo certo parentesco e fui apontando 
para alguns detalhes para ampliar a percepção e estimular mais ainda a criatividade dos participantes. Todo o 
trabalho foi coroado por uma exposição em que cada um pode mostrar as suas obrar para as crianças e os 
outros colaboradores da Associação. 
 
Depoimentos 
“Aproxima as pessoas, todos podem se misturar. Não tem preconceito (religião).” 
“Emociona quando consegue” 
“Eu tinha muito medo. Achava que não ia conseguir. Eu experimentei. Fiquei surpresa. Senti o carinho do 
grupo. Os alunos têm medo, precisam de um professor que passa confiança. A oficina me trouxe de volta à 
infância. Eu achava [na infância] que só tinha flores, mas também tem espinhos. Na exposição me senti muito 
feliz. Ninguém pode substituir o lugar do outro. Todos têm talento. O sol de R. ainda está na minha mente e o 
homem da D. também.” 
“Foi o meu primeiro contato com a arte. Minha orientadora me indicou para pintar com aquarela por que eu 
“pensava demais”. Foi uma descoberta. A arte me vira de avesso, ela fala tudo de mim, ela é fofoqueira. Eu 
voltava diferente ao trabalho. Eu sentia que entrava um ar na testa, ela afrouxava.”  
 
Considerações: 
Este grupo foi marcado pela alegria de descobrir a capacidade de criar e de fazer arte por cada participante. 
Tinha pessoas que “rondavam” o grupo com grande curiosidade e vontade de participar e ao mesmo tempo 
com grande insegurança e medo de fracassar. Foi muito bonito de ver como os resultados bonitos e elogiados 
pelos outros estimulavam o autoestima e o prazer no fazer criativo. No final do ano perguntavam por aprender 
outras técnicas, participar em outros cursos e até manifestaram o desejo de querer oferecer cursos 
voluntariamente para pessoas de comunidade. 
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Oficina de contar e bordar 
Educadoras, agente operacional e coordenadora da Infância Querida, Monte Azul: 14 pessoas 
Semanalmente, em 2 grupos, 1 hora cada. 
 
Nesta oficina o objetivo foi trabalhar o se ouvir, o ouvir o outro, o se expressar contando, falando e também 
cantando como uma ponte para todas as relações: a relação consigo próprio, entre os colegas, entre 
educadoras e pais e principalmente entre educadoras e crianças. O pano de fundo para este processo foi um 
trabalho de bordado que cada um realizou a partir de uma história de sua vida e que formaram no seu 
conjunto quatro livros para o uso nas salas de creche.  
 
Educadores Nossa Ciranda Monte Azul e Caminhando Juntos: 6 pessoas 
Semanalmente, uma hora. 
 

 
 
Objetivo: aprofundar os conhecimentos e habilidades artísticas dos educadores e preparar atividades para os 
seus alunos. 
Conteúdo: Os educadores desta oficina decidiram em conjunto querer trabalhar formas trançadas durante o 
primeiro semestre de 2012. Como o trabalho se estendeu, continuamos com este mesmo tema durante o ano 
todo, variando-o de várias maneiras: formas andadas no chão, feitas no ar, na parede ou lousa, na areia, no 
papel, na argila e no mosaico. 
Educadores Nossa Ciranda Monte Azul e Caminhando Juntos: 8 pessoas 
Semanalmente, uma hora.  
 

 
 
Objetivo: aprofundar os conhecimentos e habilidades artísticas dos educadores e preparar atividades para os 
seus alunos. 
Conteúdo: Técnicas de pintura e fabricação dos próprios materiais (aquarela, giz de cera, giz de lousa e 
pigmento de terra). 
 
Educadores Nossa Ciranda, Peinha  
Objetivo: aprofundar os conhecimentos e habilidades artísticas dos educadores e preparar atividades para os 
seus alunos. 
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Conteúdo: trabalhos em argila (coelho de páscoa e panelinhas) e com pinturas em aquarela e terras (temas de 
diversas histórias), os quatro elementos e temperamentos (como trabalha-los com as crianças através da arte). 
 
Educadores Nossa Ciranda, Peinha 
Objetivo: aprofundar os conhecimentos e habilidades artísticas dos educadores e preparar atividades para os 
seus alunos. 
Conteúdo: as educadoras traziam temas que elas estavam tratando com as crianças e juntas, preparávamos 
trabalhos artísticos relacionados. 
 
Educadoras Infância Querida, Peinha, 10 participantes 
Nas tardes de integração, por 1 ½ horas.  
O objetivo foi trabalhar as cores em relação às festas do ano, os cantinhos de época e a postura do educador e 
as suas roupas. 
Como se tratava de educadoras já experientes, eu sempre pedia que elas me contassem, como elas sentiam e 
trabalhavam cada época do ano com as suas festas e depois tentava ampliar esta visão, pintando e 
conversando com elas.  
 
Vitalização no Horizonte Azul  
Para educadoras e interessados. 9 participantes. 
4 dias de 4 horas 
 
Trabalhamos técnicas diversas do universo da educação artística. 
Pìntamos com aquarela, fizemos desenhos com giz de cera e giz de lousa e fabricamos vários materiais. Como 
pano de fundo usamos o conto de fadas “Os irmãos engenhosos” dos irmãos Grimm. Fiquei muito contente em 
ouvir, meses depois, de educadores da chácara que estavam usando muito todo o aprendizado 

    
 
 
 
Encontro de Artes, Brinquedos e Brincadeiras 
20 a 22 de abril de 2012 
Para colaboradores da Associação Comunitária Monte Azul, educadores e interessados em geral, 42 
participantes.  
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Objetivo: Encontrar-se em torno da arte, oferecendo trocas entre educadores, possibilitando o aprendizagem 
ou aprofundamento de técnicas artísticas diversas e estimulando discussões atuais sobre arte e educação. 
Conteúdo: Oficinas de brinquedos de madeira, de papel, de feltro, circo e brincadeiras. 

 
Encontro de Artes, Música 
21 a 23 de setembro de 2012 
Para colaboradores da Associação Comunitária Monte Azul, educadores e interessados em geral, 36 
participantes.  
Objetivo: Encontrar-se em torno da arte, oferecendo trocas entre educadores, possibilitando o aprendizagem 
ou aprofundamento de técnicas artísticas diversas e estimulando discussões atuais sobre arte e educação. 
Conteúdo: Oficinas de canto, forja de instrumentos de ferro, confecção de instrumentos de percussão, música 
afro e gaita. 
 
 

 
 
 

MARCENARIA, BONECAS, LOJA 
 
Endereço: Rua Vitalina Grassmann 290, Jd. Mirante, São Paulo – SP  
 
Objetivo Geral: Gerar recursos para a comunidade e para a Associação através de produção e venda de 
artesanato. 

 
Proposta: acompanhamento das equipes 
Objetivo: manter a sintonia entre as equipes, viabilizando a demanda de rotina e mantendo a boa 
organização e administração na execução das tarefas em geral 
Ação: promover reuniões para verificar os acertos, discutir as dificuldades e colher sugestões 
Avaliação: fizemos reuniões com no máximo três meses de intervalos, procurando melhorarmos a 
produtividade para mantermos o estoque mínimo 
 



 

56 
 

Proposta: divulgação da loja e sua participação em eventos 
Objetivo: manter as áreas da instituição, os clientes e parceiros em geral, informados com relação aos 
eventos que a área realiza/participa 
Ação: enviar convites e fotos dos eventos em que a loja participa 
Avaliação: conseguimos divulgar o trabalho realizado, informando quais os bazares e feiras que 
realizamos/participamos 
 
Proposta: melhorar o espaço loja 
Objetivo: fazer da loja um espaço alegre, vivo, acolhedor 
Ação 1: pintura do interior e exterior da loja, com cores mais alegres, vivas 
Ação 2: identificar através de banner, placa ou pintura, a loja dentro da comunidade com seu nome e 
o logo da instituição 
Avaliação: aproveitamos a integração de Abril/2012, para realizarmos a pintura interna e externa da 
loja, identificando a loja externamente, e também realizamos a pintura e identificação externa da 
marcenaria, tornando melhores o acolhimento e  a fachada dos espaços 
 
Proposta: melhoria do quadro financeiro 
Objetivo: tornar a área realmente sustentável, gerando lucro 
Ação 1: corte dos produtos menos vendidos 
Ação 2: atualização justa dos preços dos produtos 
Ação 3: desativação da Marcenaria Horizonte Azul 
Ação 4: corte de pessoal: 4 colaboradores das marcenarias e 1 colaborador da loja 
Ação 5: aceleração e mais eficiência no ritmo de produção para suprirmos o estoque mínimo e termos 
produtos suficientes para vender 
Ação 6: Implantar Curso de Bonecas na comunidade, para que possamos ampliar as possibilidades de 
produção para a Oficina de Bonecas 
Ação 7: busca de outras fontes produtivas (parceiros, cooperativas, artesãos, etc., ligados a 
sustentabilidade) 
Ação 8: capacitação dos colaboradores para a ampliação das vendas, estabelecendo metas, estratégia 
de vendas, etc. 
Ação 9: ampliação das vendas, buscando contato mais íntimo com clientes antigos e atuais, para 
fortalecer o vínculo e impulsionar as vendas 
Ação 10: dar continuidade aos bazares, feiras e exposições internas, externas ou em empresas com 
ideal social 
Avaliação: fizemos uma análise e um bom corte de produtos, deixando aqueles que tiveram maior 
índice de vendas; fizemos uma pesquisa de mercado e atualizamos mais justamente os preços de cada 
produto, considerando os custos e as despesas de cada um; atualizamos mais justamente os preços 
de mão de obra dos fornecedores/artesãos; desativamos a marcenaria do Núcleo Horizonte Azul, pois 
a mesma nos contemplava grande parte do prejuízo; cortamos a metade dos colaboradores da loja e 
das marcenarias, para diminuirmos os gastos com a folha de pagamento; com o quadro de 
colaboradores reduzido, não conseguimos acelerar a produção para mantermos o estoque dos 
produtos de madeira, mas conseguimos negociar com os clientes, um prazo maior para a entrega dos 
produtos, e com transparência conseguimos nos fazer compreendidos nesse sentido; realizamos dois 
Cursos Básicos de Bonecas no Núcleo Monte Azuis, com um ótimo índice de participantes, e com duas 
alunas desejando ingressarem no trabalho produtivo; não conseguimos buscar com outros parceiros, 
artesãos e outras fontes produtivas, mas conseguimos manter ativos, com algumas dificuldades, os 
artesãos que já tínhamos no grupo; conseguimos manter o índice das vendas que tínhamos em 2011, 
mas com o quadro reduzido de colaboradores, não conseguimos montar um plano estratégico que 
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deverá ser iniciado com a capacitação das colaboradoras para vendas; entre presença direta dos 
colaboradores da loja e consignados, realizamos 25 bazares e feiras no ano de 2012. 
 
Proposta: compra de uma balança de pesagem, 1 escada para o estoque, 3 ventiladores, 5 cadeiras 
Objetivo: facilitar as tarefas de logística e melhorar as condições de ambiente em favor dos 
colaboradores 
Ação 1: fazer cotação, avaliação, escolher melhor preço, qualidade e comprar 
Avaliação: com a Festa Junina/2012 conseguimos arrecadar a metade do valor para a compra de uma 
balança de pesagem. 
 
Proposta: locação de uma máquina de cartões móvel e compra de 1 máquina fotográfica 
Objetivo: ampliar formas de pagamento nos bazares, feiras e eventos nos quais participamos e 
divulgar mais as nossas ações 
Ação 1: fazer cotação, avaliação, escolher melhor preço, qualidade e comprar 
Avaliação: não conseguimos locar uma máquina para nenhum dos eventos realizados, pois o custo 
para cada locação é muito alto. 
 
Proposta: implantar manual de regras e procedimentos (o que é preciso – documentos e ações) para 
as tarefas de cada função, e também o manual de rotina de tarefas (como se faz) para cada função 
Objetivo: facilitar aos atuais e novos colaboradores, o conhecimento e a memorização dos 
procedimentos e das tarefas da área, diminuindo a incidência de erros 
Ação 1: enumerar cada função, tarefa e ação, elaborando os necessários manuais 
Avaliação: não houve tempo para a elaboração desses manuais 

 
Proposta: reforma marcenaria Monte Azul, adaptando o espaço superior para 
Objetivo: transformar o espaço em estoque para produtos de maior porte 
Ação 1: fazer uma limpeza no local, retirando materiais que não têm utilidade para a liberação do 
espaço 
Avaliação: não foi preciso fazer a reforma, pois ocorreu a desativação da marcenaria Monte Azul. 
 
Proposta: adaptações de segurança no acesso da loja para o estoque 
Objetivo: evitar que colaboradores e outras pessoas se acidentem 
Ação: colocar uma porta e um corrimão de madeira 
Avaliação: não foi preciso fazer a adaptação, pois com a desativação da marcenaria, o estoque 
também foi desativado. 
 
Proposta: obter acesso ao banheiro para o uso dos clientes, principalmente aos sábados 
Objetivo: atender as necessidades dos colaboradores e clientes, nos dias e horários em que as outras 
áreas da instituição não estão funcionando 
Ação: abrir uma porta de acesso entre o estoque e o corredor que vai para os banheiros 
Avaliação: não foi possível fazer a adaptação, pois com a desativação da marcenaria, o estoque 
também foi desativado. 
 
Proposta: adaptação da sala de Oficina de Bonecas 
Objetivo: tornar a sala mais ampla e prática para a locomoção e o trabalho das colaboradoras que a 
utilizam 
Ação 1: instalar prateleiras para o armazenamento do maior número de material possível 
Ação 2: organizar melhor a disposição das máquinas, aproveitando melhor os espaços 
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Avaliação: foram instaladas prateleiras nas paredes da oficina e foram mais bem organizados e 
distribuídos os materiais e as máquinas. 
 
 

ESCOLA DE MUSICA 
 

Endereço:  Rua Vitalina Grassmann 290 
Numero de atendidos: 70 
Recursos Financeiros utilizados: pode deixar em branco 
Recursos Humanos envolvidos: 2 professores de musica, 1 auxiliar, 1 coordenadora 
Infraestrutura (salas e equipamentos):  1 casa com 3 salas para aulas de musica, banheiro e recepção.  1 salão 
comunitário, 1 sala para o grupo CCA com banheiro.  

  
 

 Objetivo 1:  Desenvolver as habilidades físicas necessárias para apreender a tocar um instrumento; 

Ação 1: aulas semanais de instrumento para todos os alunos.  
Avaliação:  todos os alunos fizeram progresso na habilidade de tocar. Em geral  falta melhorar a postura 

da mão de arco. Em 2013 precisamos ficar mais encima da postura. 
Ação 2: emprestar os instrumentos para os alunos praticarem em casa.  
Avaliação: Os alunos mais dedicados levaram o instrumento e estudaram em casa, o que melhorou 

muito o seu desempenho. O fato que não temos um instrumento para cada um dificultou isto para alguns.  
 

 Objetivo 2: Desenvolver a capacidade da leitura de partituras. 

Ação 1: apresentar a escrita musical para todos os alunos e treinar a leitura tanto dos tons como do 
ritmos.  
Avaliação: todos os alunos adquiriram noções básicas de leitura musical e os mais adiantados 
ampliaram seus conhecimentos.  

 

 Objetivo 3 Desenvolver afinação, respiração e dominação da voz através do canto coral. 

 Ação 1 ministrar aulas de canto coral uma vez por semana para todos os alunos. 
 Avaliação: no inicio do ano o Prof. Mathias deu as aulas de canto coral como voluntário e 
entusiasmou os alunos com a musica da bicicleta e outros. Depois o Gerson e a Márcia continuaram com 
a ajuda esporádica de Renate. No segundo semestre fizemos apresentações com orquestra e coral de 
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musicas de Micael, do Hino Nacional, e no fim do ano de musicas de Natal. As crianças cantaram com 
entusiasmo, mas muitos ainda tem dificuldade com a afinação.  

 Objetivo 4: Desenvolver a audição, a concentração e o senso estético para adquirir a capacidade de 

apreciar uma boa música; 

 Ação 1: ensaio semanal de orquestra para todos com Prof. Thiago e Prof. Ubaldo (Camerata) 
 Avaliação: Nos ensaios das orquestras dos iniciantes Thiago trabalhou muito a questão da atenção e 
compreensão dos sinais do regente. Ele conseguiu bastante disciplina e silencio para um grupo ouvir o 
outro. Assim também os alunos sentiram a beleza da musica e se emocionaram com ela.  
Nos ensaios da Camerata também teve o trabalho com a atenção e o silencio. Faltou o trabalho com os 
estilos musicais e a dinâmica. Mas os alunos conheceram vários tipos de musica e curtiram 
principalmente os Rocks.  

 Objetivo 5: Chegar a um nível que assegure a satisfação dos participantes ao executar uma peça 

musical promovendo a oportunidade de convívio social por meio da música. 

 Ação 1: excursão musical: fizemos 3 excursões de 4 dias cada durante o ano, possibilitando assim 
para todos os alunos um mergulho mais profunda na musica em conjunto com a convivência do dia-a-dia 
do grupo.  
 Avaliação: este objetivo foi alcançado, considerando o nível de cada aluno. Os alunos que mais se 
expressam no instrumento são: Victor, Anna, Ian, Suelem, Guilherme,  Danilo, Fernanda .  

 
Conte algo  que foi muito especial neste ano:  
Este ano foi o primeiro que aconteceu a Escola de Musica dentro da Favela Monte Azul. Isto facilitou o acesso 
de crianças soltas nas ruas ao nosso projeto. Também o fato de tocarmos musica clássica o dia inteiro 
praticamente no centro da favela, ao lado do ponto de venda de drogas, criou um outro clima ali, mais leve e 
amigável. As crianças com seus coletes vermelhos para facilitar a identificação, dominaram o cenário e 
chamaram atenção de outras que se inscreveram na lista de espera.  

 
RAÍZES CULTURAIS MONTE AZUL 

 
Endereço: Av. Tomas de Sousa nº552 
Numero de atendidos: 1500 
Recursos Humanos envolvidos: equipe fixa: 1 gestor cultural, 1 professor de teatro, um agente cultural; 
oficineiros voluntários.  
 
Objetivo 1:Realizam  Mostra de Teatro, Sarau, Música. 
 

Ação 1: Durante o ano de 2012 o Projeto Raízes Culturais Monte Azul desenvolveu mensalmente o 
Sarau Cultural todo 1º sábado de cada mês, com atividades livres voltado pra poesia, música, intervenções 
artísticas entre outros. 

Avaliação: Esta ação teve um bom desempenho, pois ela é uma atividade fixa em nosso Calendário 
cultural do espaço. Não obtivemos um público considerável durante as ações, mas por outro lado o sarau se 
tornou algo já familiar e de importância comunitária para os moradores da comunidade do Jd. Monte Azul. 

 
Ação 2:Realizamos nossa 20º Mostra de Teatro Monte Azul que se iniciou do dia 19 á 29 de Julho de 2012, está 
mostra é também um evento fixo em nosso calendário cultural, obtivemos uma lista de apresentações muito 
rica e diversificada contando com a presença de 12 grupos teatrais de diferentes regiões de São Paulo. Toda a 
programação foi inteiramente gratuita para a comunidade. 
Avaliação: O retorno desta Mostra foi inteiramente positivo tivemos uma ótima presença do público 
contabilizando um numero bem considerável por apresentação. Esse retorno se deu pela boa divulgação e por 
conta da Mostra de Teatro ser um evento consolidado em nosso espaço. Um ponto importante foi que este 
ano estávamos com o apoio do Programa de Valorização de Iniciativas Culturais o VAI, que através dele 
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podemos fornecer a Mostra uma boa estrutura para os grupos convidados estruturando também a parte 
técnica do nosso espaço.  

 
Ação 3: Realizamos durante o ano de 2012 atividades e eventos diversos como: festa do JAPÃO, Mostra de Arte 
Urbana, Encontro de Artes, e Shows de coletivos e artistas da região entre outros. Estas ações foram de grande 
importância para o espaço, pois através delas conseguimos atrair um grande volume de publico e enriquecer 
nosso cenário de atividades culturais na região. Essas ações aconteceram durante os meses de Agosto a 
Dezembro de 2012, são eventos onde o Centro Cultural Monte Azul cede o espaço e sua estrutura para os 
artistas da periferia e artistas formais da região usufruam e desenvolvam suas respectivas artes. 
Avaliação: Como retorno esses eventos somaram com o Calendário cultural do espaço e difusão do espaço. 
Alguns deles obtiveram uma maior presença do publico e outros nem tanto, apesar de que entre esses que não 
tiveram uma presença maior das pessoas foram por conta da divulgação ou por dias e horários de difícil acesso 
para as pessoas comparecerem. A parte de produção e montagem destas ações foi bem presente e pode 
ajudar a proporcionar uma boa estrutura para os eventos. 
 
Objetivo 2 : Mostra de Dança, Exibição de Filmes/Documentário, Palestras. 
 
Ação 1:  Ações como a mostra de Dança não foram possíveis realizar no ano de 2012, por conta do nosso 
calendário que ficou bem cheio e porque nesse ano tivemos que focar em eventos mais presentes como por 
exemplo a mostra de Teatro, buscamos deixar o ano mais voltados para eventos específicos, onde a nossa 
equipe buscou trazer alguns espetáculos de Dança que foram distribuídos aleatoriamente para suprir um 
pouco a ausência da Mostra de Dança. 
Ação 2: Em 2012 tínhamos o objetivo de realizar durante toda 2º sexta-feira de cada mês uma sessão 
filme/documentário, esse foi um projeto que não deu certo por conta do nosso planejamento estar apertado e 
por conta de tempo e desempenho da equipe não conseguimos fazer mensal, durante o ano passado foi 
possível realizar apenas duas exibições de filme onde realizamos na semana da consciência negra.  
Ação 3: Durante o ano de 2012 nosso espaço recebeu poucas Palestras e atividades ligadas a discussões e 
temas. Aconteceram algumas conversas e palestras no “Encontro das Rosas Feminismo em Foco”, evento que 
teve boa repercussão entre o público. Percebemos que é importante este tipo de ação, e tentamos fazer no 
decorrer do ano porem veio a calhar, mas temos em pensamento fomentar mais a realização de palestras em 
nosso ambiente cultural. 
 
Conte algo que foi muito especial neste ano:  
Este ano a nossa 20º Mostra de Teatro Monte Azul foi muito especial para o espaço Centro Cultural pois 
alcançar essa marca é muito importante, foram muitas as dificuldades de criar todo o evento e poder trazer 
diversos grupos de varias partes de São Paulo, e proporcionar tamanha ação cultural em nosso bairro.  
As nossas Mostras de Teatro tem uma repercussão muito grande em São Paulo é um evento que durante esses 
anos ganhou grande volume de publico e admiradores, e sempre que conseguimos realiza-lo no ano ficamos 
mais que felizes. 
 

BIBLIOTECA MONTE AZUL 

 A biblioteca conta com duas colaboradoras, e voluntários .  

Em 2012 damos 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. Atendimento ao público que 
busca o acervo para suas leituras e pesquisas. Além disso as crianças usam o espaço para ler brincar e 
desenhar. 

Tivemos um curso de LIBRAS para colaboradores e a comunidade. Durante o ano 49 pessoas concluíram o 
curso.  
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Hoje temos  9350 livros catalogados com o código cutter que permite a localização exata do livro e palavras 
chave , entre os exemplares estão:  infantis , literaturas , religiões , enciclopédia , teatro , esportes etc.   

Atualmente temos 815 leitores cadastrados .  

 
 

HORTA ORGÂNICA 
 
Temos um ritmo de coleta semanal, sempre às segundas-feiras. As entregas são realizadas nas terças-

feiras.  
Normalmente colhemos uma caixa de cada variedade que temos na horta, que são distribuídas entre 

sete cozinhas. As cozinhas grandes ficam com a maior parte, para as creches são solicitadas apenas uma caixa 
variada. São colhidas aproximadamente de trinta e cinco a quarenta caixas por semana; estou na horta desde 
junho de 2012, neste período foram vinte e oito semanas de colheita, foram colhidas aproximadamente mil 
caixas. 

O RH é composto por quatro colaboradores para atender uma área produtiva de aproximadamente 
15.000 m², contamos com um trator e uma thobata que são nossas forças e nos ajudam a ganhar tempo e 
agilidade na produção.  

Estamos colocando em pratica o que aprendemos na formação em Agricultura Biodinâmica realizada 
em 2011, percebemos que diante de nossa realidade, não é possível realizar todas as atividades propostas, 
principalmente aquelas que devem ser realizadas durante a noite, ou antes, do expediente de trabalho, sempre 
que possível seguimos o calendário biodinâmico. 

A meta da área para 2013 é caminhar para a produção das próprias sementes, coletar os resíduos orgânico 
das cozinhas do núcleo Horizonte Azul para serem transformados em biofertilizante. 

 
 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2012 
 

Renate Keller Ignacio - Procuradora  
 
 
 
 

 

 


