
 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013 

 

 

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. Santo 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 



 

 

 

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  

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. 

 

4. Recursos humanos envolvidos: 5 Agentes Operacionais, 1 Cozinheira, 1 Assistente Técnico, 1 Diretora, 1 

assistente administrativo, 6 Educadores, sendo um período integral. Oficineiros. 

 

Renovação do Convênio 

 

Objetivo: Garantir a renovação do convênio para manter o atendimento às crianças do C.C. A e Escola de Música. 

Ação 1: Construção da Proposta de trabalho de acordo com o edital. 

Ação 2: Participação na audiência pública para aprovação da Proposta de Trabalho. 

Avaliação: Concorremos com a Escola Ação Franciscana e ganhamos, pois a nossa proposta contemplou todos os 

itens estabelecidos no edital. Nossa proposta foi elogiada e a nossa técnica disse que poderia ser modelo para outros 

serviços.  

 

1 - Oficinas – Percussão – (Pitu) 

 

Objetivo: Trabalhar o desenvolvimento harmonioso do corpo, da expressão corporal, do ritmo da atenção da 

observação, da coordenação motora, do respeito e da cooperação. 

Ação 1: O Pitu confeccionou com o grupo da Cecília um instrumento de percussão (bandurinho) feito com madeira e 

garrafa Peti. 

Ação 2: Trabalhou a questão ecológica, sobre a importância da reciclagem e falou sobre as várias possibilidades de 

transformar produtos que podem ser reciclados em objetos úteis; como os instrumentos para percussão. 

Ação 3: Criou junto com o grupo a música, o ritmo e a coreografia junto com a Susanne e fizeram uma apresentação 

no fechamento da época. 

Avaliação: Foi um trabalho muito bom desenvolvido com o grupo; as regras, o respeito e a cooperação foram 

fundamentais para o bom andamento e disciplina do grupo. A presença constante, a pontualidade e a 

responsabilidade do Pitu para com o grupo com certeza foi muito importante. 

 

2 - Oficinas de Dança 

 



 

 

 

Objetivo: Desenvolvimento da autoestima, novas capacidades, conhecimento do corpo, potenciais, limites, 

enfrentar desafios exercitar a criatividade, respeito, cooperação, coragem para mostrar o que aprendeu com 

confiança. 

Ação 1: Convidamos o Sérgio para dar aula de dança para o grupo da Monica, pois, ele já havia feito um trabalho 

muito bom com os educadores no Mainumby. 

Ação 2: Ele já desde o início falou da importância do respeito, da cooperação para que juntos pudessem desenvolver 

um bom trabalho. 

Avaliação: Foi um trabalho muito lindo; escolheram a ciranda para apresentar na Festa Junina; no dia da 

apresentação o Sérgio já tinha um compromisso agendado, mas como a Monica educadora acompanhou o trabalho, 

foi tranquilo conduzir o grupo na apresentação. O resultado foi lindo o grupo ficou satisfeito e os pais também. 

 

3 – Oficinas de Jogos e Ritmos e Brincadeiras 

 

Objetivo: Oferecer um período de recreação, com jogos, ritmo e brincadeiras para os alunos se divertirem, 

aprenderem coisas novas e prazerosas. 

Ação 1: Convidamos a Girleide para dar a Oficina nos dois períodos. 

Ação 2: Ela além de dar aulas acompanhou as crianças nos grupos. 

Ação 3: Dentro de tudo que foi trabalhado escolheu o ritmo dos copos e músicas para apresentar no fechamento. 

Avaliação: O resultado foi muito bom, a apresentação foi linda, ela criou uma relação muito boa com os grupos. 

Ficamos felizes em ter uma ex – aluna nossa agora como oficineira trabalhando com os grupos.  

 

Gravação do CD (Ex. educador Silvio) 

 

Objetivo: Gravar as músicas que o ex-educador Silvio compôs com o grupo da Cecília. 

Ação 1: Convidamos o ex-educador Silvio para visitar o grupo e relembrar as músicas. 

Ação 2: Ele foi com o grupo até a gravadora para gravar as músicas. 

Ação 3: A Monica usou a música na peça: O Estábulo. 

Avaliação: Foi um processo muito bonito de composição e gravação das músicas. O grupo ficou feliz com o 

resultado. 

 

 

4 - Projeto: Susanne (Os Saltimbancos) 

 

Objetivo: Desenvolver com o grupo da Cecilia um projeto que fosse construído junto com o grupo. Trabalhar a 

confecção de bonecos e marionetes; trabalhar a peça os Saltimbancos e finalizar com uma apresentação. 

Ação 1: Começaram com a confecção das cabeças dos bonecos feito de papel machê; fizeram os corpos dos bonecos 

com tecidos de algodão cru e enchimento; para as marionetes usaram pedaços de madeira. 

Ação 2: Fazer um projeto que não fosse algo isolado, mas que fizesse parte do conteúdo das épocas. 

Ação 3: Para trabalhar o conteúdo da Peça; Os Saltimbancos incluiu o grupo dos menores da Adriana para fazer a 

parte musical da peça. 



 

 

 

Avaliação: Houve algumas dificuldades de comportamento de alguns. O grupo participou de todo o processo na 

confecção dos bonecos, marionetes, desenhos, figurino, cenário e iluminação. O resultado foi muito bom. Fizeram 

uma apresentação para os grupos no período da manhã e outra no período da noite para os pais, colaboradores e a 

comunidade. Os pais ficaram orgulhosos dos filhos. 

 
 

 

5 – Projeto Rindo a Toa (Drª Mariléia) 

 

Objetivo: Fazer uma palestra para os pais com data show, mostrando e orientado sobre a importância do cuidado 

bucal. Falar sobre o projeto Rindo a Toa que será desenvolvido com os grupos, orientação sobre escovação e o 

cuidado com os dentes. 

Ação 1: A Drª Mariléia fez uma palestra para os pais orientando sobre o cuidado bucal. 

Ação 2: Fez jalecos (Projeto Rindo a Toa) para os ajudantes da escovação. 

Avaliação: A palestra foi bastante esclarecedora, houve interação dos pais esclarecendo às dúvidas. As crianças que 

seriam os ajudantes da escovação ficaram orgulhosas usando o jaleco e cuidando da escovação; funcionou muito 

bem. 

 
 

6 – Projeto Ecológico: (Voluntário Juan) 



 

 

 

 

Objetivo: Promover a introdução de práticas de respeito ao meio ambiente e, sobretudo, criar oportunidades para a 

prática e aprender a importância do relacionamento com o fazer. 

Ação 1: Elaboração, instalação e operação de compostagem e composteiras. 

Ação 2: Separação de resíduos (papel, papelão, vidro, plástico, ferro, orgânico). Instalar contêineres para gerar o 

hábito de separar e coordenar a coleta de lixo de forma eficaz com reciclagem. 

Ação 3: Livro sobre pássaros e plantas. Incentivar e promover um melhor conhecimento das espécies de flora e 

fauna que nos rodeiam, através de um jogo criativo e imaginário associado a um dispositivo literário, com utilização 

de papelão, cola, tesoura, lápis de cor, aquarela.  

Ação 4: Construção de casas de pássaros com o objetivo de promover uma abordagem através do olhar e ver para 

outras espécies que nos rodeiam aprendendo a cuidar e a valorizá-los. Usando como materiais: pregos, martelos, 

serrotes, furadeira, papelão, tintas, pincéis, cola, arame. Depois de prontas, distribuídas por diferentes pontos do 

Nossa Ciranda e bairro. 

Ação 5: Coleção de várias sementes e preparo de canteiros, com o objetivo de observar a germinação de sementes 

(o processo da planta). Serão usadas sementes, garrafas de plástico, embalagem de iogurte e outros. 

 OBS: Ainda estamos no início do projeto. 

 

 
 

 

 7 -  Passeios 

 

 Parque das Hortênsias, Sítio Recanto Sonho Verde, Sítio em Itu, SESC Interlagos, Escola R. Steiner, para assistirem 

apresentação de teatro. 

Objetivo: Diversão, lazer, interação, cooperação, respeito, conhecimento. 

Ação 1: Na páscoa os menores foram para o Parque das Hortênsias para fechamento da época e procura dos ovos. 

Ação 2: O grupo da Monica e o da Cecília foram para o Sítio Sonho Verde; gostaram muito de brincar no tobogã e 

tomar banho na piscina. 

Ação 3: O grupo da Cecília (os maiores) fizeram um passeio de três dias para o Sítio da filha de Claudia Maiza em Itu. 

Ação 4: O grupo da Adriana, o grupo da Talita também fizeram passeio para o Sesc Interlagos, se divertiram bastante 

principalmente com o banho de piscina. 



 

 

 

Ação 5: Recebemos um convite para levar as crianças para assistir a peça: Os três fios de cabelo de ouro do diabo. A 

escola ofereceu também o transporte; gostaram bastante. 

Avaliação: Conseguimos nos organizarmos para que fosse possível usar a verba do convênio para fazer passeios. As 

crianças se divertiram bastante e com certeza foram momentos bem especiais que irão sempre se lembrar. 

 

Grupo da Adriana: Parque das Hortências 

 
Grupo da Cecília e da Monica: Sítio Recanto Sonho Verde. 

 
Grupo da Cecília: Sítio da Mãe da Bianca 



 

 

 

 
 Grupo da Monica e do Roberson: Apresentação de teatro: Escola R. Steiner. 

 
   

Grupo da Tallita: SESC Interlagos 

 
 

 

 



 

 

 

Teatro 

Objetivo: Proporcionar experiências que podem contribuir para o crescimento global de crianças e adolescentes, 

seja no âmbito individual, desenvolvendo a capacidade expressiva e artística, seja no âmbito coletivo, exercitando o 

senso de cooperação, o diálogo, o respeito mutuo, a reflexão e a construção; trabalhando a flexibilidade a aceitação 

de diferenças. O teatro como outras artes, possibilita ao aluno relacionar-se, ouvir, falar, observar e atuar 

ativamente na sociedade. 

Ação 1: Trabalhar nos grupos a compreensão do conteúdo da peça, trabalhar leitura, dicção, interpretação, 

construção, trabalho em equipe. 

Ação 2: Presentear a família com uma linda apresentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – Bazar Pedagógico 



 

 

 

 

Objetivo: Mostrar os trabalhos confeccionados pelas crianças, jovens e adultos durante o ano; para os pais, 

comunidade e pessoas de fora. 

Ação 1: Encontros da Comissão para organização do evento. 

Ação 2: Montagem e organização das exposições, vendas, comida, bingo, oficinas. 

Avaliação: Apesar de estar um dia bem chuvoso, contamos com a presença de muitas pessoas. O resultado foi muito 

bom. 

 

Confraternização com as famílias 

Objetivo: Proporcionar um encontro entre as famílias e a equipe da Nossa Ciranda com brincadeiras, ritmos, história, 

reflexão, comes e bebes. 

Ação 1: Enviamos um convite para as famílias e aguardamos a resposta de confirmação para que não houvesse 

desperdício de alimento. 

Avaliação: Houve descontração e participação nas brincadeiras, a Iva contou uma linda história, alguns trouxeram 

exemplos e experiências. Fizemos o verso de agradecimento pelo alimento que fazemos com as crianças, e eles 

ficaram bem a vontade para se servirem. No final nos agradeceram e saíram bem satisfeitos. 

 

  

CJ: TECENDO O FUTURO – MONTE AZUL 

CENTRAL DE OPORTUNIDADES – Jovem Aprendiz 

 

Endereço: Vitalina Grasmann 290 Jardim Monte Azul, São Paulo – SP. 

Numero de atendidos: 200 Tecendo o Futuro  

Numero de atendidos: 107 Central de Oportunidades 

Numero de atendidos: 30 Jovem Aprendiz  

1. 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) 

  

 

Recursos Financeiros utilizados: Fundação Arymax, e ICVMS (Central de Oportunidades).  

Recursos Humanos envolvidos: 9 pessoas( Tecendo o Futuro) 

Recursos Humanos envolvidos: 1 pessoas ( Central de Oportunidades) 

Recursos Humanos envolvidos: 2 pessoas (Jovem aprendiz ) 

 



 

 

 

Introdução 

O objetivo foi desenvolver as capacidades que facilitam o ingresso dos jovens no mundo do trabalho. Tivemos uma 

série de dinâmicas e vivências, reflexões sobre assuntos ligados ao ser humano e suas relações interpessoais. 

Contribuímos para que o jovem compreendesse os processos dessas relações e com isso pudessem sentir-se seguro 

para exercer de forma plena sua cidadania, baseada na ética e no bem estar social. Fortalecemos as redes existentes 

em nossos arredores, o resgate de autoestima e encaminhamentos para oportunidades. Para isso proporcionamos 

visitas presenciais, vivencias e passeios multiculturais, encaminhamos jovens para área da saúde, educação, cultura e 

mercado de trabalho.  

Para avaliarmos nosso trabalho, foram realizados relatórios contendo participação nas atividades, conhecimentos, 

visão de futuro ampliado. Fizemos reuniões pedagógicas, reuniões de pais e reuniões avaliativas. 

 

Tecendo o Futuro Monte Azul – 2013  

Este ano obtivemos êxito na audiência pública, onde o Tecendo o Futuro teve a garantia de continuação , junto a 

Prefeitura, por mais cinco anos.  

Implantamos uma nova grade curricular, mudando os cursos nas oficinas de seis meses para um ano, para que 

pudéssemos aplicar técnicas mais avançadas, proporcionando uma qualidade de aprendizagem melhor e o 

sentimento de conquista  para nossos jovens.  

Tivemos mais intercambio cultural, mostrando o trabalho realizado na Monte Azul e levando os nossos jovens para 

fora da favela, onde conviveram com uma realidade diferenciada e nova para eles.  

Iniciamos com o Programa Jovem Aprendiz que  beneficiará muitos jovens, no sentido de terem uma primeira 

experiência de emprego, bem como, a Associação Comunitária Monte Azul que desta forma atende a Lei do 

Aprendiz. 

Em nossas reuniões pedagógicas, focamos a questão da sexualidade, vícios e questões do ambiente familiar. Desta 

forma aproximamo-nos da realidade familiar de cada jovem e pudemos fazer vários encaminhamentos  quando não 

foi possível ajudar pelo simples dialogo. 

Central de Oportunidades e Programa Jovem Aprendiz Monte Azul 

A central de oportunidades em 2013 trabalha com uma pessoa, que oferece aos jovens suportes de matemática, 

português, informática e orientação profissional, continuando com acompanhamento uma vez que os jovens forem 

inseridos no mercado de trabalho. Temos parceria com 30 empresas 60% ramo alimentício, 30% ramo comercial e 

10% administrativo. 

A Central de Oportunidades foi uma experiência significativa para que a Monte Azul se tornasse uma organização 

certificadora no Programa Jovem Aprendiz, para a função de Assistente Administrativo, conforme lei 10.097/2000 e 

Decreto Lei 5.598/2005 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE . 

Empresa, Monte Azul e Jovem Aprendiz estabelecem Contrato de Aprendizagem em que reza, por exemplo, oferecer 

ao jovem aprendiz curso preparatório de 400 horas pelo período de um ano; conforme Manual de Aprendizagem-

MTE. 

Este movimento faz a Monte Azul, por meio do trabalho com os jovens, mais presente no mercado de trabalho em 

parcerias com empresas de pequeno, médio e grande porte. 

Fatos Marcantes este ano: 



 

 

 

Este ano, tivemos alguns casos que nos chamaram a atenção, um deles e do jovem Carlos Gomes, 17 anos, que nos 

procurou para conseguir um emprego, pois gostaria de sair do trafico de drogas e inserir-se no mercado de trabalho. 

Começou nossa batalha em inseri-lo no mercado, pois já havia abandonado a escola e não sabia ler e escrever. Nossa 

estratégia foi em acompanhá-lo nas entrevistas e expor sua dificuldade. Algumas empresas não o aceitaram, mas 

continuamos a procurar, até que a Panificadora Gemel aceitou contratar esse nosso jovem. Hoje ele não faz parte do 

trafico e está satisfeito com seu novo oficio e a Panificadora está muito contente com seu desempenho.  

Recebemos um jovem, que foi atendido pela Monte Azul desde o berçário, que  ao chegar à adolescência entrou em 

contato com o crime. Esse jovem nos procurou porque foi solicitado pela justiça que fizesse um curso 

profissionalizante. Com o acolhimento dado no decorrer do semestre percebemos uma mudança positiva, em seu 

comportamento, no qual demonstrou interesse inclusive a retornar a escola. 

Recebemos alguns jovens, trazidos pelos pais, com dificuldades de expressar-se, onde fizemos um trabalho de 

parceria com o grupo de Teatro Monte Azul para que esses jovens pudessem superar a sua timidez e conquistar uma 

vaga no mercado de trabalho.   

Ocorreu um evento de intercambio multicultural, onde reuniu jovens da Alemanha escola de Música Monte Azul, 

Jovens do Tecendo o Futuro e Instituto Arapoti, através desse evento pudemos proporcionar aos nossos jovens um 

conhecimento cultural, onde eles puderam experimentar diversas formas de linguagens e conhecer algumas 

histórias de vidas. Nessa união de culturas, línguas e raças eles vivenciaram que é possível respeitar as diversidades e 

mesmo assim se sentir unido. Vivenciaram o Mito de Criação do Povo Guarani, onde conta que no futuro haverá  o 

encontro dos quatro povos e o surgimento do povo dourado.  

Acreditamos que ajudamos os jovens em 2013 a Tecer seu Futuro, acompanhando e respeitando as necessidades 

individuais, apoiamos os impulsos de inserção no mundo do trabalho ou outros impulsos em direção às vocações. 

Agimos pedagogicamente em acordo com nossa visão de Ser Humano enquanto ser capaz de transformar a si 

mesmo e a seu meio social.   

 

NOSSA CIRANDA – PEINHA 

 

Rua Itapaiúna, 36 – Jardim Santo Antônio – Vila Andrade - São Paulo 

Telefone: 3742-6211;     CEP:  

E-mail: ivick@ig.com.br 

Distrito: Vila Andrade        Subprefeitura: Campo Limpo 

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 

 

Temos nesse local as seguintes instalações: 

 Uma sala para atendimento individualizado, onde é garantida a privacidade para o estabelecimento de vínculos de 

confiança com os profissionais do serviço; Uma sala de coordenação. 4 salas para as atividades dos grupos. 

 1 sala multiuso para atividades coletivas e comunitárias. 2 salas para oficinas (Ateliê de Artes e Ateliê de Música 

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.  Uma biblioteca . Temos uma cozinha com despensa.  

mailto:ivick@ig.com.br


 

 

 

 9 instalações  sanitárias exclusivas para as crianças e adolescentes com separação de uso feminino e masculino; 

Acessibilidade em todos os ambientes para pessoas com deficiência; Todos os espaços têm iluminação e ventilação 

adequadas 

 QUADRO DE RECURSOS HUMANOS  

Função   Carga horária semanal  Número  

Gerente de serviço II   40h  Ivete Rui 

Assistente técnico II     40h Manuela Santos Roza 

Orientador socioeducativo   

 

20h  Giane Arcelina de Santana 

Silvanete Conceição do Nascimento 

Lilian Mendes de Lima 

Virginia Helena Gomes 

Marcilene dos Santos Oliveira 

Cozinheiro   40h  Cleide Maria Tavares de Lima 

Agente operacional   40h Márcia Cristina de Lima 

Douglas Reis Honório  

Cristiane Mendes de Lima 

Oficineiro   04h semanais 01 – a cada 3 meses 

   

Número de Beneficiários: 

 

226- Crianças e adolescentes 

126 -  Famílias 

  48 -  Famílias que participam do Programa de Transferência de Renda 

  35 -  Crianças aguardando vagas. 

  11 -  Encaminhamentos de crianças e adolescentes para serem atendidos na  saúde. 

    7 -  Encaminhamentos para CREAS/ 

 CRAS. 

    6 - Encaminhamentos para a Rede – Serviços de Defesa de Direitos.  

 48 - Visitas domiciliares  

 

Capacitação interna 

- Tivemos oficina de Modelagem em Argila, no mês de Abril, para todos os educadores. 

- Duas educadoras participaram do encontro de artes.  

- Estudo sobre as faixas etárias de cada grupo. 

- Estudo e Reflexão sobre João Batista 

- Desenho de Formas 

 

Articulação com o território 

- Em Abril, participamos da parada técnica conjunta, cujo tema foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

- Em Julho a parada técnica conjunta foi sobre dislexia. Aconteceu no Mosteiro São Geraldo com a participação de 

toda a equipe. 



 

 

 

- Acompanhamento das famílias juntamente com o pessoal da ESF Parque Arariba e o NASF. 

- Casa Ângela – acompanhamento e orientação de gestantes e mães. 

- Ambulatório Monte Azul – Atendimento médico-terapêutico às famílias.  

 

Atividades com as famílias 

Nossa primeira reunião foi em Abril. O tema foi Necessidades e Preocupações.  

Iniciamos a reunião com a vivência de pintura em aquarela. Todos os pais pintaram.  

Todos os pais presentes acharam que o nosso retorno para o espaço do prédio foi muito bom.  

 

Em 15.06.2013, realizamos mais uma reunião de pais. 

Neste encontro foi lido o trecho sobre o nascimento de João – Evangelho de Lucas e depois fizemos uma troca de 

memórias sobre como cada um viveu essa festa em sua região ou família.  

Falamos sobre o teatro da Menina da lanterna e convidamos os pais para fazerem uma surpresa para as crianças e 

eles apresentarem a peça neste ano. Várias mães quiseram participar. 

Fizemos grupos para confeccionarem prendas para a festa junina interna. Muitos levaram materiais para casa para 

fazerem mais prendas.  

 

-Em novembro fizemos uma reunião para que as famílias avaliassem nosso atendimento e dessem sugestões. 

Prometemos a eles que nas reuniões de 2014 faríamos reuniões onde explicaríamos a importância de nossas 

atividades, através de vivencias. As educadoras irão se preparar para esses encontros. 

 

- Em dezembro o tema da reunião de pais foi sobre o nascimento de Jesus e o impulso Crístico. Cada família relatou 

como acontece o Natal em suas casas e como temos perdido o momento não comemorando junto com os familiares 

e só assistindo pela TV. Demos sugestões de como poderiam comemorar o  Natal, cantamos músicas natalinas. No 

final cada mãe ou pai, levou a aquarela que pintou no inicio do ano, para casa.  

  

- No dia 14.09.2013, tivemos uma palestra sobre drogas. A principio, pensamos em convidar as pessoas que tivessem 

de 11 anos para cima, porem o Marcelo achou melhor fazermos duas palestras, para que os jovens presentes não se 

sentissem intimidados para fazerem perguntas. Assim neste dia convidamos primeiro os jovens. Mesmo assim 

tivemos alguns adultos presentes, o que não prejudicou o processo.  

Pensamos que teríamos muitos jovens presentes, mas vieram 18. No entanto acreditamos que esse número pode 

ser um inicio.  

 

 Fórum da Criança e do Adolescente  

Neste ano a participação de 17 jovens no Fórum. O número de participantes aumentou e também a qualidade. Os 

jovens participantes ficaram encarregados de prepararem todos os encontros. Segundo a Giane e a Manuela que 

acompanham estes jovens, tudo foi muito produtivo e levou a uma ampliação da consciência dos jovens.  

O maior desafio para 2014 é conseguir dar continuidade na participação de todos, inclusive de outras instituições.  

 

Acontecimentos bons e difíceis 



 

 

 

Uma coisa boa é que temos uma criança  que esta gaga. Ela tinha 11 anos. Estava bastante retraída e se sentindo 

perseguida pela outras crianças.  

Encaminhamos ela para a fonoaudióloga  – Monica, que não atende mais no ambulatório. Falei com ela e a mãe 

levou a Larissa para uma consulta. Depois conversaram sobre preço e a mãe assumiu de pagar R$35,00 por consulta. 

Isso foi algo inédito na história da Peinha. Ela fez o acompanhamento durante o restante do ano e melhorou muito. 

Continua gaguejando, mas já sabe que não é gaga e sim esta gaga. Isso fez com que ela mudasse completamente a 

postura diante dos amigos, e estes pararam de importuna-la.  

 

- Outro acontecimento muito bom foi com o grupo dos mais velhos. Eles queriam muito fazer um passeio de uma 

semana para a praia, como não temos verba para tanto, resolveram assumir o compromisso. Assim o irmão da Giane 

e também o pai dela, ensinaram e fizeram juntos, carrinhos de rolimã para venderem no bazar pedagógico. Outros 

se dedicaram a produção e venda de trufas, que foi o maior sucesso.  

 

Em julho tivemos um acontecimento bastante difícil, pois duas de nossas crianças faleceram em um acidente de 

carro. Com isso, fiz uma reunião com os educadores e com as crianças para falarmos sobre “O que é a morte” e 

principalmente sobre os momentos felizes que vivemos juntos com os amigos que se foram. As crianças de 8 e 9 

anos, com as quais eu também conversei,  fizeram um desenho para a Raissa, com suas mensagens. Os maiores, do 

grupo do Weslley falaram muito sobre ele e escreveram uma mensagem.  

Toda a equipe esteve presente no enterro. 

 

Atividades do ano 

Atividades com os usuários do serviço. 

Segue descrição das atividades que realizamos ritmadamente durante o ano, em todos os anos, pois são as 

atividades que fortalecem a força de vontade e desenvolvem as competências sociais. 

 

1 - Roda de conversa 

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. 

Objetivo 

 Propiciar trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e o respeito às diferenças. 

Desenvolvimento de ações de convivência grupal e ampliação do universo cultural. Possibilitar um espaço para a 

expressão das vivências e questões que as crianças e adolescentes possam querer compartilhar com o grupo.   

Resultados esperados. 

Conhecer nossos usuários e suas preocupações. Observar a capacidade de cada um em expressar seus sentimentos e 

ideias, além de observar a capacidade dos mesmos em ouvir e falar respeitando os espaços de cada um. Trazer 

informações e esclarecer dúvidas. Quanto às crianças e adolescentes, esperamos que eles tenham maior capacidade 

e informações para lidar com as situações e conflitos através da ampliação de seu universo cultural e de sua 

capacidade em expressar sua opinião; de critica e autocritica.    

     

2 - Roda Rítmica 



 

 

 

O educador 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.  Os 

temas desses conteúdos se referem aos elementos da época em que se esta trabalhando.  No caso de usuários 

acima de 12 anos os ritmos são trabalhados de diferentes maneiras. Principalmente harmonização e ritmos de 

coordenação. 

Objetivo 

Propiciar experiências que possibilitem lidar com potencialidades e limites, de forma construtiva; Desenvolvimento 

de ações e experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e a ampliação do universo 

informacional e cultural. Resultados esperados 

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.    

     

3 - Hora da história 

Para cada faixa etária são trazidas histórias diferentes ou biografias (das próprias crianças e adolescentes, de 

moradores da comunidade, ou de "heróis", protagonistas de nossa história).      

Objetivo  

O objetivo geral é a formação do caráter no sentido ético e moral. 

Desenvolvimento de ações e vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 

princípios éticos de justiça e cidadania.  

Resultados esperados Mobilização para a cidadania. O poder de criação de imagens internas, que facilita o seu 

processo de aprendizagem (pensamento abstrato) além de fortalecer a criatividade e a imaginação. 

Desenvolvimento do gosto pela literatura e diferentes formas de linguagem.     

 

4 - Desenho de forma 

Trazer para a criança e o adolescente, uma vivência qualitativa do ato de desenhar. Essência da forma.  

Objetivo 

Propiciar experiências que possibilitem lidar com potencialidades e limites, de forma construtiva; 

Resultados esperados     

Que os usuários desenvolvam força de vontade, a concentração, a criatividade e a capacidade de julgamento.  

  

5 - Trabalhos Manuais 

Tricô, crochê, ponto cruz, costura, cestaria, trabalho em madeira, dobraduras, confecção de livros com 

encadernação simples, atividades especificas da época, culinária, horta,  reciclagem e etc.   

Objetivo: Realização de atividades de convivência grupal. Desenvolvimento de ações e vivências pautadas pelo 

respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania. 

Desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e a ampliação do 

universo informacional e cultural. 

Desenvolvimento de ações de convivência grupal.     

Resultados esperados 

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.    



 

 

 

   

“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).•. 

 

6 - Pintura com aquarela 

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? 

Objetivos  

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. 

Resultados esperados  

Desenvolvimento da flexibilidade, da sensibilidade, da sociabilidade e moralidade através dos caminhos realizados 

nesta atividade. Participação, envolvimento, entusiasmo, qualidade, etc. 

     

7 - Trabalhos de Época - (artes plásticas) 

 São trabalhos relacionados com o momento (época) em que estamos trabalhando - Pintura, desenho, recorte, 

colagem, dobradura, modelagem, etc. 

Objetivo 

Realização de grupos de convívio e fortalecimento de vínculos. Realização de atividades de convivência grupal. 

Desenvolvimento de ações e vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 

princípios éticos de justiça e cidadania. 

Resultados esperados 

Que as crianças e adolescentes desenvolvam sua capacidade de conceituar, de se expressar trabalhando e entrando 

em contato com a imaginação e a fantasia. Recriando realidades.     

 

8 - Teatro 

Objetivo 

Proporcionar experiências que podem contribuir para o crescimento global de crianças e adolescentes, 

desenvolvendo a capacidade expressiva e artística, 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. 

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.  

Resultados esperados 

Maior Criatividade, boa dicção, e reconhecimento da importância do grupo, pois, sem o outro eu não faço nada.  

Conhecimento do próprio corpo.  

Aprender, experimentar se colocar no lugar do outro.   Aprender a se colocar e se expressar publicamente.  



 

 

 

Desenvolvimento da expressão e da criatividade; do senso de cooperação, diálogo, respeito mútuo, reflexão e 

aceitação das diferenças. Criação de projetos e planejamento.  Estímulo à pesquisa e a leitura.    

     

9 - Cartografia  

Conhecimento do próprio corpo, de suas casas, da comunidade e da cidade. Dentro da comunidade, avaliam o todo 

e propõem projetos de transformação e ações comunitárias. Objetivo   

Produção de projeto de ações de intervenção. Fortalecimento do impulso de transformação. 

Resultados esperados    

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.     

     

10 – Passeios 

São passeios feitos com os usuários e sempre que possível, alguns familiares nos acompanham a diferentes 

localidades - parques, exposições, teatro, etc. 

Objetivo 

Propiciar contato com a arte e a natureza, e com a vida social e comunitária.   

Mobilização para a cidadania; Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário;  Informação, 

comunicação e defesa de direitos; 

Resultados esperados  

Desenvolvam um olhar artístico e sensível para a natureza, os espaços e a vida.  Aprendam novas tecnologias e 

possam elaborar projetos realizáveis. Sentimento de pertencimento e desenvolvimento do potencial de 

transformação.  

Conhecimento de diferentes possibilidades de estruturas urbanas. 

 

11 -  Fórum da Criança e Adolescente 

Participação dos usuários acima de 10 anos, nas reuniões do Fórum da Criança e Adolescente. 

Objetivo 

Mobilização para a cidadania. 

Informação, comunicação e defesa de direitos. Mediação de conflitos por meio de diálogo, compartilhando outros 

modos de pensar e agir. 

Resultados esperados  

"Adolescentes lidando com seus potenciais e  limites, de forma construtiva. Tendo trocas com grupos de outras 

localidades.  

Adolescentes que reconheçam seus direitos e saibam como lutar por eles e também como participar da construção 

de politicas que garantam seus direitos de cidadão. Sabendo avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e 

reinvindicações.  

 

12 - Oficinas de Dança, Percussão, etc.  



 

 

 

Serão oficinas dadas por oficineiro especializado e cada uma terá a duração de 3 meses.                       Toda arte pode 

ser usada como meio de crítica social. Questionamento de valores pré-estabelecidos, padrões repetitivos e 

modismos. 

Objetivo 

 Desenvolvimento de ações e vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 

princípios éticos de justiça e cidadania.  Desenvolvimento de ações de convivência grupal.           

Resultados esperados 

Desenvolvimento de novas capacidades e da autoestima. Conhecimento do corpo, potenciais e limites. Enfrentem 

desafios e exercitem a criatividade.     

    

13 - Oficina de música 

Canto e flauta 

Objetivo 

Experiências que possibilitem lidar com potencialidades e limites, de forma construtiva. Realização de grupos de 

convívio e fortalecimento de vínculos 

Resultados esperados  

Crianças e adolescentes que saibam ouvir e conheçam instrumentos. Tenham capacidade para apreciar e produzir 

música. Conheçam diferentes culturas através da música. Tocando instrumentos musicais a criança vivencia a música 

como algo objetivo. A música e o tocar instrumentos musicais é algo elementarmente Humano. Criando algo belo, o 

jovem pode, e deve sentir-se envolvido. Isso é possível na música apenas mediante o esforço ativo e simultâneo do 

criar e do corrigir. “Nas artes plásticas nós vemos, vivenciamos a beleza; na música, nós mesmos vimos a ser beleza” 

(R. Steiner)    

 

14 - Avaliação do Serviço 

Todos os usuários avaliam nosso trabalho. 

Objetivo  

Melhorar o atendimento.  

Observar a capacidade de cada um em expressar seus julgamentos, sentimentos e ideias, além de observar a 

capacidade dos mesmos em ouvir e falar respeitando os espaços de cada um. Trazer informações e esclarecer 

dúvidas.  Lidar com as situações de conflitos através da ampliação de seu universo cultural e de sua capacidade em 

expressar sua opinião; de critica e autocritica. Mobilização para a cidadania. 

Resultados esperados 

Propiciar um trabalho cada vez mais afinado com as necessidades dos usuários.  

Usuários estejam cada vez mais conscientes da importância das atividades propostas, assim participando das 

mesmas com mais entusiasmo e compreensão das ações que nem sempre vão de encontro às suas vontades, mas 

sim de suas necessidades.  

 

15 – Palestras 

Encontros com profissionais que possam trazer esclarecimentos sobre questões como: Dependência química, Mídia, 

Alimentação, Educação Sexual, Vida profissional, etc. 

Objetivo 



 

 

 

Propiciar trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e o respeito às diferenças. 

Desenvolvimento de ações de convivência grupal e ampliação do universo cultural. 

Resultados esperados 

Que nossos adolescentes adquiram conhecimentos sobre essas questões da vida contemporânea, para que tenham 

parâmetros e condições de fazerem suas escolhas fundamentadas em conhecimento. Que ampliem sua capacidade 

em expressar seus julgamentos, sentimentos, ideias, ouvir e falar respeitando os espaços de cada um. Sejam bem 

informados e possam esclarecer suas dúvidas. 

 

Atividades com famílias 

1 - Acolhida e escuta   

Espaço para o acolhimento das famílias da comunidade,  que necessitem de orientação, apoio, encaminhamentos, 

etc. 

Objetivo 

Orientação e encaminhamentos; 

Fortalecimento da função protetiva da família. Envolvimento e integração. Esclarecimento de dúvidas. Apropriação 

das famílias dos recursos do território. Informação, conhecimento. Identificação e encaminhamento das famílias que 

possuam perfil para inserção em programas de transferência de renda.  

Informação, comunicação e defesa de direitos. 

Resultados esperados 

Ter a comunidade orientada em seus direitos e deveres, atender suas necessidades e encaminha-las aos órgãos 

competentes para aquisição de sua inclusão e cidadania.  

2 - Reuniões com os responsáveis pelas crianças e adolescentes. 

Em cada reunião os responsáveis vivenciam alguma atividade como os seus filhos realizam no trabalho sócio 

educativo. Depois falamos sobre o todo do trabalho. Temas sobre questões das crianças e adolescentes e assuntos 

solicitados pelos responsáveis. Os responsáveis avaliam o andamento e dão sugestões sobre o trabalho e solicitações 

de temas para a próxima reunião. Também aproveitamos as reuniões para organizarmos atividades onde as famílias 

participam eles e/ou  junto com as crianças (passeios, festas, teatros, etc.)   

Objetivo 

Fortalecimento da função protetiva da família. 

Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário. Fortalecimento do grupo familiar; Realização de 

atividades de convivência grupal; Desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem o desenvolvimento de 

potencialidades e a ampliação do universo informacional e cultural.  

Resultados esperados 

Ter elementos para cada vez mais podermos fazer um diagnóstico melhor do território, podendo pautar nossas 

ações de modo a contribuirmos para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.                                                                                                                                                                                                                

3 - Reunião de Avaliação do Serviço 

Uma reunião onde os pais e/ou responsáveis, façam uma avaliação do Serviço. 

Objetivo 

Fortalecimento da função protetiva da família. 



 

 

 

Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário. Fortalecimento do grupo familiar; Realização de 

atividades de convivência grupal; Desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem o desenvolvimento de 

potencialidades e a ampliação do universo informacional e cultural. 

Resultados esperados 

Avaliação e melhoria de nossas ações em relação às necessidades e expectativas das famílias. Troca de experiências 

no sentido de fortalecimento do papel da família e cooperação para que haja melhor desenvolvimento de todos. 

4 – Palestras – a cada 2 meses  

Convidamos diferentes profissionais para fazerem palestras ou vivencias sobre temas de interesse dos familiares e 

da comunidade 

Objetivo 

Desenvolver habilidades, capacidades e potencialidades das famílias; 

Informação, comunicação e defesa de direitos; Desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem o 

desenvolvimento de potencialidades e a ampliação do universo informacional e cultural. 

Resultados esperados 

Fortalecimento dos grupos familiares dentro de ações em prol de si e da comunidade. Comunidade esclarecida sobre 

diferentes temas de modo a melhorarem sua qualidade de vida e atuarem com conhecimento e cidadania. 

5 - Oficina de trabalhos manuais 

Nesta oficina participam as famílias e também pessoas da comunidade.  Durante as atividades, são abordados 

assuntos sobre os cuidados com as crianças.  

Objetivo 

Desenvolver habilidades, capacidades e potencialidades das famílias.  

Resultados esperados 

Responsáveis pelas crianças com informações que possibilitem ações mais adequadas no cuidado com as crianças e 

adolescentes. Saber realizar tarefas em grupo.  Fortalecimento das mulheres e suas famílias na relação materno-

paterna e na importância deste vínculo na construção da resiliência e fortalecimento das individualidades. Melhora 

da vida econômica. 

6 - Visitas Domiciliares 

As visitas são realizadas pelos educadores e assistente técnica, sempre em duplas e com um roteiro de observações 

elaborado pela equipe. Após as visitas e o preenchimento do roteiro de observações, é feita uma avaliação para 

fazermos os encaminhamentos que forem necessários quando for o caso.  

Objetivo 

Orientação e encaminhamentos; Identificação e encaminhamento das famílias que possuam perfil para inserção em 

programas de transferência de renda; nos casos em que os educadores fazem visitas, além dos objetivos anteriores 

também buscamos o fortalecimento do vínculo da criança e da família, com o serviço e maior conhecimento da vida 

da criança para que possamos contribuir melhor para seu desenvolvimento. Apropriação das famílias dos recursos 

do território, informação, comunicação e defesa de direitos. 

Resultados esperados 

Conhecermos melhor as necessidades de nossas famílias, fortalecermos os vínculos. Ter as famílias entendidas em 

suas necessidades, e usufruindo dos recursos do território. 

7 -  Apresentações Culturais/ Festas anuais 



 

 

 

Formamos grupos para apresentação de teatro, dança, música, festas e etc. com as crianças, suas famílias e pessoas 

da comunidade que queiram participar. Durante o ano temos a festa da Páscoa, teatro da menina da Lanterna, 

teatro de São João e danças folclóricas, a festa das crianças e oficinas de brinquedos,  oficinas de natal e teatro de 

natal.     

    

Fevereiro a Junho - Cada trabalho exige vários encontros de preparação que duram cerca de 3 a 4 horas de encontro. 

Depois o evento em si tem a duração de praticamente um dia ou meio dia, dependendo do evento. 

Objetivo 

Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário. Realização de grupos de convívio e fortalecimento de 

vínculos. 

Resultados esperados  

Desenvolvimento de seus potenciais criativos. Maior integração das famílias, pais, mães e crianças. Valorização de 

sua cultura e seus potenciais. 

 

8 – Passeios 

São passeios feitos com os usuários e sempre que possível, com suas famílias.  

Objetivo 

Fortalecimento do grupo familiar. Apropriação das famílias dos recursos do território. 

Informação, comunicação e defesa de direitos. 

Resultados esperados  

Vínculos familiares e comunitários mais fortalecidos. Conhecimento de diferentes possibilidades de estruturas 

urbanas, contato com a arte e a natureza, e de vida social e comunitária. Sentimento de pertencimento e 

desenvolvimento do potencial de transformação. 

 

9 – Encontros 

Encontros com as famílias de cada grupo, que podem ser um passeio, um piquenique, um mutirão para melhorias do 

espaço de convivência, etc. 

Objetivo 

Fortalecimento do grupo familiar. Realização de atividades de convivência grupal. 

Resultados esperados 

Maior integração com consequente fortalecimento de vínculos, entre as famílias, as crianças e nosso trabalho.   

 

 

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.  

O ano de 2013 começou com muitas mudanças: um dos grupos chegou a ter 3 educadores. Mas o 2º semestre foi 
bom, renovamos o nosso convênio com a SAS e conseguimos terminar o ano com as salas cheias e com lindos 
encerramentos e confraternizações com as famílias. Durante o ano realizamos vários passeios, e encerramos com 
um passeio junto com as famílias ao Parque Ibirapuera no dia 21 de dezembro para ver as luzes de Natal saímos às 
16 horas e voltamos às 23 horas. Foi lindo.   
Em 2014 iniciaremos o ano com a mudança de coordenação. A Gisele que hoje faz o trabalho de Assistente Técnico 
assumirá a coordenação dando um novo colorido à área. O plano inicial é ficar bem próximo ao trabalho dos 
educadores através das orientações pedagógicas semanais. A Izanilda (nossa educadora mais antiga) ajudará nas 
orientações. O atendimento será das 7 às 11h e a tarde 12:30 às 16:30; à tarde o educador ainda terá tempo para 
fazer seus registros diários sem prejudicar o atendimento. Haverá uma seleção para o cargo de Assistente Técnico.  
 
Conte algo  que foi muito especial neste ano:   
Em 2013 a equipe de Nossa Ciranda participou do Curso Liberdade e Tendências do século XXI (pesquisamos os 
Problemas de Aprendizagens, Abuso Sexual, Violência, Distúrbios Alimentares e Drogadicção). O objetivo do curso foi 
sensibilizar para os temas e constatar que estão em nosso dia-a-dia, encorajando o educador a agir em defesa da 
criança. Não foi um curso gostoso de participar, pois tínhamos que ficar consciente de acontecimentos muito 
dolorosos, até mesmo entre nós, mas os educadores de Nossa Ciranda se dedicaram a cada tema. Durante o curso 
(encontros mensais de 4 horas por tema, mais pesquisas semanais) o grupo ficou muito sensibilizado e identificamos 
muitos casos entre as nossas crianças. Este curso aumentou nossa convicção quanto à importância de conhecer e se 
aproximar mais das famílias. Houve um aumento significativo de visitas para cuidar do envolvimento das famílias. 
Estamos sonhando com um projeto para conseguir alguma ajuda especializadas para nossas famílias, pois estamos 
localizados em uma região extremamente carente, onde as crianças ficam vulneráveis a muitos perigos, e sabemos 
que quase sempre o único recurso que contam para sanar seus problemas é o nosso serviço. Concluímos que um 
educador atento pode ser muito importante no processo de recuperação ou até mesmo ser o único que percebeu o 
problema, por isso trabalhamos com muito amor e dedicação para ajudar nossas crianças. 

 
1. Ajudar as crianças com dificuldade 

 Ajuda na lição de casa (na biblioteca)  
 Neste ano iniciamos um trabalho com grupos de leitura na biblioteca 

 
2. A integração com a área da saúde.  

 Em 2013 a Dra Marileia viria 1 vez por semana fazer trabalho de prevenção, mas conseguiu fazer só  a 
triagem em todas as salas. Faltou o agendamento para o tratamento e o acompanhamento do projeto.  
 

3. Realizar 2 reuniões pedagógicas semanais.   
 Em 2013 estudamos o meio ambiente para melhorar o processo de coleta seletiva, implantar o composto 

orgânico e fazer horta pedagógica. (não conseguimos fazer o composto). Aumentamos o número de 
observações pedagógicas em relação a 2012. 

 
4. Projeto Baú da Leitura.   

 As crianças de 7 a 9 anos tiveram atividade de leitura 1 vez por semana na biblioteca. 
 
 
 
 



 

 

 

5. Desenvolver trabalho com as famílias 
 

Encontro de pais. 
 Foram realizados 6 ENCONTROS DE PAIS aos sábados. Também realizamos 4 reuniões de pais à noite. 

 
6. O uso da caderneta para 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 à noite ou aos 
sábados. 

 Manteremos as três ações: caderneta, contato telefônico e convocação quando necessário. 
 

Visitas 
 Visitar aniversariantes continuou sendo nossa vontade. Mas em 2013 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 continuou aumentando em relação ao ano passado. As visitas sociais foram feitas pelos 
educadores. As visitas por motivo de inclusões e outros conflitos são feitos pelo aux. técnico. 

 
7. Aumentar relação com as escolas 

 Em 2013 não conseguimos realizar ações em conjunto com as escolas da região. Embora o CEU tenha nos 
convidado a visitá-los. A Educadora Viviane foi nosso contato com a escola Amélia Kerr, levou e trouxe notícias. 
 
8. Ocupar as crianças nas férias 

 Em 2013 fizemos oficinas e passeios especiais. Continuamos com a parceria com a Colônia de Férias da 
Comunidade de Cristãos. 
 

9. Fortalecer os sentidos básicos e fortalecer a vontade 
 Atividades de culinária com ingredientes integrais 
 Os doces no café da manhã foram realmente abolidos.   
 Em outubro não realizamos uma semana dedicada a jogos, brincadeiras. Mas fomos à piscina que 

acreditamos ter renovado as forças das crianças.  
 A meta de 2013 de fazer horta foi cumprida, ajudamos o composto com a coleta de sobras de alimentos.  
 Em 2014 continuaremos o trabalho com a horta e em julho faremos atividades esportivas nas 6ªs feiras no 

CEU.  
 Passeios com caminhadas em julho e setembro  

 
10. 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... 

 Em 2013 a Educadora Leda fez cachecóis e foi visitar o asilo de idoso no Jd. Jacira. 
 

11. 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. 



 

 

 

 Em 2013 o projeto VAI foi realizado em nosso espaço com ajuda de 2 educadores de Nossa Ciranda e levou 
atividades para as crianças durante os fins de semana através das oficinas de capoeira, percussão e teatro. 

 
 

CJ TECENDO O FUTURO HORIZONTE AZUL 

 

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

1. Atendimento: 77 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)  

 

Introdução:  

Os cursos aplicados durante o período letivo de 2013 foram; Auxiliar de Prática Administrativa, Iniciação em 

Marcenaria e Informática básica tendo como complemento pedagógico a aula do Enfrentando o Futuro com 

Coragem. O curso de Auxiliar de Prática Administrativa e Informática tiveram duração de um ano, O total de 

atendidos no transcorrer do ano foi de 75 jovens. 

 

 

Objetivos para 2013: 

Referentes aos cursos: 

 Os Cursos passam a ter duração de um ano. 

 Os instrutores de ensino profissional (Educadores) estarão responsáveis pela compra de materiais 

pedagógicos e a certificação referente ao SENAI. 

 Serão oferecidos os cursos de marcenaria e informática básica no período da manhã (08h30 às 

12h30). 

 Serão oferecidos os cursos de marcenaria e auxiliar de práticas administrativas no período da tarde 

(13h30 às 17h30). 

 Teremos duas turmas de marcenaria, cada qual com capacidade máxima de 20 jovens por turma. 

Uma turma de Informática básica com capacidade máxima de 17jovens e uma turma de 20 jovens para o 

curso de auxiliar de pratica administrativas.  

 Montar um kit para cada jovem que contenha uma pasta elástica, lápis, canetas e borrachas. 

 Cada educador devera construir 25 cadernos entre os dias 04 e 05 de fevereiro. 

 Os cadernos serão entregues aos jovens no dia 18 de fevereiro 2013 na abertura do EFC. 

 Entregar os cadernos dos jovens utilizados durante o ano junto com o Certificado do curso. 

 

Avaliação: 

Com exceção da construção de 25 cadernos por educador alcançamos todos os objetivos apresentados 

acima. (não houve tempo hábil para construção dos cadernos) 



 

 

 

 

Ações  pedagógicas: 

 

 Reservar a última reunião pedagógica de cada mês para finalizar os relatórios mensais. 

 Ter diários de classe para cada curso incluindo o EFC. 

 Trabalhar a defasagem escolar através do saiba mais, por meio de aulas voltadas a gramática 

portuguesa, matemática entre outras.  

  Ter mais atenção com  os  jovem que  apresentam um maior grau de vulnerabilidade social. 

 Aplicar os conteúdos dos cursos de forma dinâmica e realizar junto às iniciativas trazidas pelos 

jovens. 

 Trazer mais informações sobre os PTR’s nas reuniões de pais. 

 Manter nosso trabalho ativo e motivado, acreditar no nosso ideal. 

 Iniciar estudo do livro “Educação na puberdade” nas reuniões pedagógicas. 

 Ter um representante da cozinha na reunião pedagógica do tecendo o futuro.  

 Participar da formação nas tardes de integração (A criança nascida no sec. XXI.) 

Avaliação: 

Com exceção de Trabalhar a defasagem escolar através do saiba mais e a aplicação dos cursos de forma dinâmica, 

atingimos as metas de forma satisfatória.  

  

 

Ações Específicas: 

 

 William (Instrutor de ensino profissional) assumirá as aulas do Enfrentando o futuro com coragem 

com a orientação da Cleide. Ficará responsável pela programação da viagem de encerramento, atividades de 

julho e representar o tecendo futuro na área ambiental. 

 Ana Maria (Instrutora de ensino profissional) deixa as aulas do Enfrentando o futuro com coragem e 

passa a ministrar as aulas de informática básica. Ficará responsável pela programação dos eventos do núcleo 

(no que compete a participação dos jovens), formatura e passeios pedagógicos. 

 Rogério (Assistente técnico) continua a ministrar as aulas do Enfrentando o futuro com coragem, 

porém no período da manhã.  

Continuará responsável pela programação do Intercambio com a Escola Waldorf no primeiro semestre e o 

intercambio com o Colégio Nossa Senhora das Graças no segundo semestre de 2013, dará continuidade ao 

trabalho com as Famílias do CJ, Cadastramentos das famílias em PTRs e zelará para o bom funcionamento da 

Central de oportunidades.  

 Cleide (Gerente de Serviço) mantém sua participação no fórum central e fórum M’ boi. Fica 

responsável pela programação do “conexão jovem”, Reunião de Quinta (reservada ao terceiro setênio) e 

reunião de pais.   

 Avaliação: 

Todos os objetivos foram compridos com êxito. 

 



 

 

 

Fotos referentes às atividades dos cursos. 

Turma da  Escola Waldorf; Vivência de  cinco dias morando e trabalhando voluntariamente em nosso espaço. Turma 

alegre e descontraída boa interação com os demais jovens e colaboradores do núcleo. 

 
 

 “Encontro de Pais”; Trabalho realizado com as famílias do 1°, 2° e 3° setênio uma vez por mês aos sábados. O tema 

foi “Consumismo” com base no documentário; “Muito Alem do Peso” 

 

 
Saiba mais: Curso de Libras 

 



 

 

 

 

 

Maio; Feira dos trabalhadores, 

 
 

Conexão jovem. Congresso para jovens realizado em quatro dias com o tema; “Habilidades, Desafios e Conquistas” 

 
Caminhada dos desafios; Trilha em Embu Guaçu, muitos obstáculos e muita diversão em meio a rios e cachoeira. 

 



 

 

 

 

Visita ao Programa “Agora é tarde” 

 
 

Viagem de encerramento; passamos dois dias em um sítio em Embu-Guaçu, todas as atividades foram pré-

planejadas no intuito de integrar e divertir os jovens. 

 

 

Rogério dos S. Coutinho 

Tecendo O Futuro – Horizonte Azul 

 

CAMINHANDO JUNTOS 

NUCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL DA  PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 

Endereço: Av. Tomás de Sousa 552, Jd. Monte Azul, CEP 05836-350 

Número de atendidos: 80 pessoas com deficiência 

Recursos financeiros utilizados: 



 

 

 

Recursos Humanos envolvidos: 

1 Gerente de Serviço – superior completo 

2 técnicos 40 horas - Psicólogo e Pedagogo 

1 técnico 20 horas - Assistente Social 

6 Orientadores Socioeducativos  30 horas - Ensino Médio completo 

1 Orientador Socioeducativo 40 horas - Ensino Médio completo 

1 Cozinheiro 40 horas - Ensino Médio completo 

2 Agentes Operacionais 40 horas 

1 Agente Operacional 20 horas 

Infraestrutura (sala e equipamentos)- a mesma do ano passado 

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 ÀS FAMÍLIAS 

Objetivo 1a: Acolhimento, levantamento de questões, orientação, encaminhamento e acompanhamento.  

Ação 1: levantamento de questões sobre o filho no atendimento, na saúde e na inclusão escolar, bem como sobre a 

dinâmica familiar,levantando problemáticas dos pais e irmãos e fazendo o encaminhamento e acompanhamento, 

através de entrevistas  com os pais ou  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: 185 

Avaliação: nos inteiramos das dificuldades vividas pelas famílias e auxiliando no encaminhamento  de várias 

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: Planejadas e realizadas 2 reuniões em grupo entre as famílias e o educador de seu filho. A primeira em 8 de 

março para compartilhar o planejamento com os pais e a segunda em 22 de novembro, para avaliação, com entrega 

de relatório individual sobre o  desenvolvimento do aluno durante o ano. A primeira teve o comparecimento de 51 

pais = 64% e a segunda 60 pais = 75%. 

Avaliação: Tivemos um bom índice de participação dos pais, com adesão as propostas desenvolvidas. 

 

Objetivo 1c. Interação entre as famílias, educadores e demais profissionais. Conhecer o contexto familiar e social 

do aluno. 

Ação 1: Visitas familiares realizadas pelos educadores e/ou técnicos. 

Número de visitas realizadas: 17 



 

 

 

Avaliação: nas reuniões da equipe tivemos o retorno destas visitas e avaliamos que elas tem possibilitado uma 

ampliação de imagem do atendido, de maneira que passamos a conhecê-loS mais, podemos entender melhor 

algumas de suas reações e necessidades e  planejarmos uma ação sob esse pano de fundo. O CREAS foi acionado em 

alguns casos, devido à gravidade da situação (violência e uso de drogas). O número de visitas domiciliares foi bem 

menor este ano, priorizamos os casos graves. 

Ação 2: Ações integrando às famílias: Carnaval,  Dia das mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Fechamento do Ano com 

amigo secreto e entrega de presentes, Grande Confraternização no Tagaste Eco Park.  

Avaliação: Tivemos um bom índice de participação, uma média de 422/11 famílias por mês participaram dos eventos 

promovidos pelo Caminhando Juntos, o que contribuiu para um ambiente fraterno. 

Ação 3: Promovendo o protagonismo das famílias: 

  Manifestação Dia Municipal da Assistência Social com a presença de 5 famílias. 

 Também tivemos a Defensora Pública do Estado de São Paulo, Renata Tibiryçá dando uma palestra para os 

pais, sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Participaram 10 pais da Casa do Sol e 22 pais do 

Caminhando Juntos.  

 Grupo de Pais com o intuito de apoio e preservação do convívio familiar e comunitário.  

 

Avaliação: o número de participantes ainda é baixo, continuaremos motivando e incentivando os pais a participarem 

também destas ações. 

 

OBJETIVO 2 

CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS EDUCADORES 

Objetivo 2a: Orientação e capacitação dos educadores 

Ação: acompanhamento dos casos atendidos e do dia a dia das oficinas nas reuniões de preparação de aula, com 

troca de experiência, estudo e vivência sobre as épocas cristãs, observação de aluno, vivências sobre os 12 sentidos; 

3 horas de trabalho, 1 vez por semana. Dr Michel Blaich compareceu duas vezes no mês contribuindo nos estudos e 

discussão de casos.  Organização dos eventos. 

Avaliação: esta reunião tem sido essencial para a coesão do trabalho em equipe e para a qualidade do trabalho 

realizado no dia a dia. 

Objetivo 2b: Sensibilização do educador para as diferentes maneiras de expressão e aprofundamento no tema das 

épocas cristãs através da arte. 

Ação: Aulas de pintura, elaboração de poesia, contação de histórias, feltragem de lã. 

Avaliação: bom índice de participação das educadoras, com avaliação positiva, e uso das técnicas aprendidas nas 

oficinas com os alunos. 

Objetivo 2c: Introdução do tema Liberdade e Tendências do séc. XXI. 

Ação: curso sobre temas centrais da época atual, identificação e encaminhamentos junto à comunidade de 

educadores, familiares, rede de serviços, etc... Temas abordados: problemas de aprendizagem, agressividade e 

violência, drogadição e dependência química, transtornos alimentares (obesidade, bulimia e anorexia). A maioria dos 

educadores participou da troca em grupo e lição de casa feita em grupo. 

Avaliação: os educadores avaliaram positivamente a metodologia que priorizava a criação conjunta do saber, o 

encontro e a troca de experiências. 

OBJETIVO 3 



 

 

 

PARTICIPAÇÃO NA REDE TERRITORIAL 

 Fórum Central da Assistência Social 

 Fórum Regional da Assistência Social de M’Boi Mirim 

 Rede de Proteção Especial de M’Boi Mirim 

 Fórum de Saúde Mental de M’Boi Mirim 

 Fórum de Inclusão de M’Boi Mirim 

 Federação de Entidade de Educação Terapêutica e Terapia Social. 

 

Avaliação: Mantivemos representação e participação assídua em todos estes Fóruns e nas ações mais importantes 

promovidas por eles. 

 

OBJETIVO 4 

ATENDIMENTOAOS ALUNOS 

Ampliar a gama de ações em temas específicos 

Ações: 

 Oficinas de Artes - parceria com o Instituto Olga Kos. Temos 6 alunos sendo beneficiados com o Projeto. 

 Projeto Todo Corpo Muda - orientação sexual para jovens com deficiência intelectual. Foram beneficiados 

dois grupos de alunos. Parceria com o Instituto Kaplan. 

 Nutrição Educacional - estimular uma alimentação mais saudável. Uma turma foi beneficiada. Parceria com 

estudantes de nutrição da UNIP. 

 Projeto Sorriso Especial - cuidando da higiene bucal. Todas as turmas foram beneficiadas. Parceria com 

estudantes de Odontologia da FMU. 

 Homenagem aos pais - todas as turmas participaram. 

 Vernissage da turma da oficina de Pintura, educadora Izilda Portella, com exposição dos quadros pintados 

pelos alunos. 

 Participação no Bazar Pedagógico da Associação Comunitária Monte Azul. 

 Participação na Feira Natal Iluminado, na Praça Floriano Peixoto, para a venda dos produtos confeccionados 

por eles, parceria com a Secretaria da Saúde, região sul. 

 

Passeios 

 

 Museu do índio - A turma da oficina de pintura participou deste evento, pois este estava ligado ao tema 

anual trabalhado nesta oficina: A Criação do Mundo, mito tupi Guarani. 

 Visita à Horta Horizonte Azul, em maio, por uma turma de alunos. 

 Pinacoteca do Estado de São Paulo em abril. Todos participaram. Parceria com a Pinacoteca. 

 Cirque Du Soleil, em maio - 12 alunos participaram. Parceria com o Instituto Olga Kos. 

 Visita na CET, em maio, todas as turmas participaram. Parceria com a CET. 

 Circo dos Sonhos, setembro, 58 alunos participaram. Parceria com as famílias e com a Viação Campo Belo. 

 Baile da Alegria, outubro, em parceria com o Fórum de Inclusão de M’Boi Mirim, com a participação de 25 

famílias. 



 

 

 

 Grande confraternização de final de ano, com as famílias, dezembro, em parceria com o CREAS e doadores, 

no Tagaste Eco Park. 

 

 

AVALIAÇÃO GERAL 

                                                                                                                                   

No grupo de pais tivemos discussões bem interessantes e acaloradas, como sobre a sexualidade dos jovens, com 

opiniões bem cristalizadas dos pais, porém entenderam nossa posição de estar sempre informando-os sobre as 

questões que acontecem com  os filhos no atendimentos.                                                                                                          

O que mais me tocou foi a mobilização e participação alegre de um bom número de pais para um evento no sábado, 

o Baile da Alegria. Greice Mara Caballi - Psicóloga 

Campanha de Apadrinhamento para a Confraternização das Famílias  – a equipe trabalhou em conjunto por um 

objetivo comum e obtivemos um excelente resultado no valor arrecadado. Leidivania Abreu da Mata - Pedagoga 

A intervenção junto às famílias que não levavam em consideração a necessidade do filho deficiente em frequentar 

um espaço como este. Após um trabalho de  orientação a estas famílias tivemos resultado positivo com o retorno de 

dois jovens para o atendimento. Mardem Soares - Assistente Social 

Chama a minha atenção o fato de que Iniciamos o ano com a renovação do convênio junto a prefeitura , Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social , o que possibilitou um alinhamento dos objetivos e contribuiu 

para o desenvolvimento de um trabalho que abraçou as famílias e suas questões (as vezes bem graves), de uma 

maneira mais consistente, ampliando a nossa  consciência e a possibilidade de ajuda. 

Este ano tivemos a terceira mostra anual de pintura , onde os alunos expuseram seus trabalhos para toda a 

comunidade, com um retorno excelente para a autoestima de todos envolvidos. Este é um trabalho que envolve os 

mais variados alunos. A Simone ,  com deficiência visual, trabalha  a pintura em relevo , sentindo texturas, ou pinta 

vasos num mix criativo de cores;  o Felipe com uma deficiência intelectual leve, normalmente não se identificava 

com os colegas nem com o trabalho, até que veio a pintura em tela, a esta ele dedica sua atenção e capricho com 

entrega total, chegando a uma bela arte; Tânia após três anos aprendeu a olhar para cada cor ao invés de misturá-las  

todas num marrom acinzentado! Algumas telas são feitas em duplas,  trios, quartetos, ... Cada um no seu tempo e 

maneira se dedicam a arte de pintar, de se conhecer através da pintura, de conviver. 

Este ano também tivemos desafio de entrar em contato com dificuldades que as famílias vivem quando alguns de 

seus membros envolvem-se com drogas a tal ponto de se envolver com roubos, agressões. Temos quatro famílias 

nesta situação e acompanhamos os seus relatos, encaminhamos para alguma instância que possa ajudar , e sentimos 

o quanto é importante que continuemos apoiando  esta família e principalmente estes alunos que tem no 

atendimento um ambiente  saudável e favorável ao seu desenvolvimento.  

Nenete Marien Almeida- Coordenadora Geral 

 

 

 

 

 

 

Educação 



 

 

 

 

Associação Comunitária Monte Azul mantém três creches em bairros pobres da Zona Sul de São Paulo e colabora 

assim com a meta 1 do Plano Nacional de Educação:  Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população 

de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 

anos. 

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” publicado pelo MEC 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 atendimento 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: 150 crianças entre 0 e 5 anos , sendo que 130 pelo convênio e 20 por um projeto 

“Sonho de Luz”.  

 

2. Recursos Financeiros utilizados:  

 

3. Recursos Humanos envolvidos: 

1 Diretora 

1 Coordenadora Pedagógica 

1 Aux. administrativo 

16 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 funcionários. 

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 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.  

 

SALA  Sonho de Luz: sala com cozinha integrada, dois banheiros e uma sala para materiais. Equipamentos: 1 fogão, 1 

pia, 1 armário para utensílios de cozinha. Espaço para refeições e atividade equipamentos: 2 mesas com 22 

cadeirinhas, 1 armário para materiais pedagógicos 22 colchonetes, brinquedos diversos. Jardim com balança, 

escorregador, canteiros de flores e areia. 

 

*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 cada uma dentro das 

expectativas de sua faixa etária e os mais velhos se expressam  formando frases inteiras e utilizando um  extenso 

vocabulário. 

 

1. 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 autônomo, 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 até mesmo pela pouca idade. 

 

2. Musica:  

 

Objetivo :  Desenvolver o senso de ritmo. Alegria e sentimento de bem-estar. Fortalecimento das capacidades de 

imitação e representação. Fortalecimento das capacidades de imitação. Canto afinado. Audição desenvolvida. 

 

Ação 1: Canções com gestos para as crianças imitarem, utilizar materiais naturais para percussão, como sementes.  

 

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). 

 

Ação 3: 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,  e as crianças 

reagem com muita alegria as atividades propostas. 

 

3. 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 o  desenvolvimento da criatividade. 

Realizamos um bom trabalho com as crianças utilizando mingau, desenho e também, pudemos notar uma grande 

mudança no desenvolvimento do desenho com as crianças maiores, porem na modelagem ainda os alunos tem 

grande dificuldade de se concentrar. 

 

4. 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 da atividade. 

 

Avaliação: a conquista foi notável, pois as crianças maiores aprenderam a contar até 40 e organizam a sala com 

primor e alegria. 

 

1. 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 crianças e os pais. 

 

2. Saúde e Nutrição: 

 

Objetivo : Primar pelo bem estar e qualidade de saúde da criança. Oferecer uma alimentação saudável, orgânica. 

 

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,  

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. 

 

3. Integração de crianças com deficiência: 

 

Neste ano tivemos duas crianças com deficiência, mental e física. 

A criança com deficiência mental  Lara, ainda esta sendo diagnostica pelos médicos, ela fica na sala do berçário. Lara 

chegou muito quieta e triste com o trabalho feito pelas professoras do berçário agora no final do ano ela já esta bem 

diferente sorri, direciona o olhar quando falamos com ela, se alimenta bem, passou em consulta com o pediatra do 

ambulatório Monte Azul a professora juntamente com a mãe participaram da consulta. 

Christian, de quatro anos entrou na creche no mês de Novembro, uma criança muito feliz ele não anda mas é muito 

participativo adora brincar no pátio principalmente no escorregador, as professoras o receberam muito bem  e para 

fazer as locomoções precisava ser carregado. No ano de 2014 ele irá para a EMEI. 

 

4. Infraestrutura:  

Objetivo:  Contribuir  para o bem estar das crianças deixando o ambiente agradável e cheio de oportunidades para a 

exploração. 

1. Ação um: Manutenção do pátio externo: colocação de grama, aumentamos o tanque de areia, investimos 

em plantas para embelezamento e colocamos toldo no corredor do berçário. 

 



 

 

 

 

 

Avaliação: As crianças puderam ter mais contato com as plantas, plantando e cuidando elas mesmas ajudando a 

cuidar dos espaços. 

 

Conte algo que foi muito especial neste ano:  

 

 O trabalho com as professoras nas reuniões pedagógicas estudamos vários temas, cantamos, fizemos as 

rodas das épocas, contamos e ouvimos historias, discutimos a situação de cada sala.  

 Realizamos as nossas festas, teatro de Stª Elizabeth , Passeio de Páscoa, Café de Pentecostes, São João ( com 

comidas típicas e brincadeiras), Túnel de São Micael, Festa da Primavera (as crianças entregaram flores e cataram  

para a comunidade), Fizemos a época de São Nicolau e advento e encerramos o ano com a festa de Natal onde as 

crianças apresentaram para os pais uma linda roda de natal. 

 Realizamos o teatro da Menina da lanterna e o passeio com as lanternas acesas na comunidade, este ano 

tivemos a participação dos colaboradores do ESF (Estratégia da Família 

 As salas das crianças maiores tiveram aulas de Euritmia (movimento artístico) 

 Realizamos as reuniões dos pais sobre os temas: cuidados com a saúde, palestra ministrada pele Dentista 

sobre o uso de chupetas e mamadeiras, palestra com o pediatra sobre sexualidade e assuntos pertinentes de cada 

sala.   

 Realizamos 80% das visitas domiciliares 

 Em Julho tivemos o recesso escolar, onde professores e crianças e equipe de apoio ficarem em casa por 15 

dias.  

 Conseguimos investir na qualidade dos materiais para o brincar das crianças. 

 Realizamos o bazar pedagógico em Novembro. 

 Realizamos uma oficina de pais  ministrado por uma professora onde realizaram pintura em pano de prato e 

aparador de porta. 

 

 

CEI – INFANCIA QUERIDA PEINHA 

 

 

Nome do Programa: CEI PEINHA 

Endereço: Rua Albergate Capacelli, 600 Bairro: Jardim Horizonte Azul.  

CEP: O4963-000 Fone: 5869-3960 

Numero de atendidos: 70 

Recursos Financeiros utilizados:  

Recursos Humanos envolvidos: -  

1 Diretora 

1 Coordenadora pedagógica 

7 PDI 

1 Aux. de berçário 



 

 

 

1 Cozinheira 

1 Aux. de cozinha 

1 Aux. de limpeza 

1 Trabalhador de Manutenção 

 

Infraestrutura (salas e equipamentos)   

 

SALA 1 : 1 trocador, 1 mesa com 26 cadeiras, 1 armário para utensílios domésticos, 1 armário para material 

pedagógico,25 colchonetes. 

 

SALA 2: 1 pia, um armário para utensílios de cozinha, 25 colchonetes, 2 mesas, 25 cadeirinhas, 1 armário para 

material pedagógico.  

 

SALA 3: 1 pia, 1 armário para utensílios domésticos,1 armário para material pedagógico, 2 mesas e 26 cadeiras, 25 

colchonetes.   

 

Secretaria: 2 mesas, 2 computadores, 1 impressora, 1 arquivo de ferro, 3 armários.   

 

Sala dos professores : 1 mesa, 2 armários, 6 cadeiras, 1 banheiro 

                

Cozinha do CEI: 1 geladeira industrial, 1 fogão de 6 bocas industrial,1 liquidificador industrial, 1 espremedor de frutas 

industrial, 1 batedeira, 1 despensa, 1 banheiro. 

 

Área externa: área ampla com arvores, grama e terra, 1 escorregadores, suporte para 6 balanças, tanque de areia, 

brinquedos avulsos que são levados: túnel, cavalinho de balanço, carro maluco, panos coloridos. Troncos que sevem 

como bancos. 

 

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. 



 

 

 

 

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 correr livremente e desenvolver o seu equilíbrio. 

Podemos perceber o processe de desenvolvimentos das crianças (uns mais lentos, outros mais ágeis). 

Avaliação: Podemos perceber no decorrer do ano que muitas crianças atingiram o esperado aprendendo subir, 

descer escadas de maneira equilibrada, pular num pé só, rolar, pular corda (moderadamente) correr com mais 

segurança. O nosso espaço, ao contrário do antigo endereço, é amplo (externamente falando) e as crianças puderam 

explorá-lo ao máximo. 

 

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 harmonia falando 

baixo. 

Ação 2: O professor cantar  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. 

 

.4- Artes Visuais 

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 com 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 a felicidade de cada um com suas conquistas.   

 

5- 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 têm 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 e se 

organizar ao longo do ano.  

 

6-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. 

 

3. 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). 

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.  

 

4. Integração de crianças com deficiência: 

Não tivemos crianças nessas condições no ano de 2013. 

 

Conte algo que foi muito especial neste ano:  

 

Na primeira época a Páscoa não precisamos fazer passeio externo para fazer a procura dos ovos, pois fomos muito 

privilegiados com um espaço maravilhoso. Época das profissões falar sobre as diversas profissões, pesquisar  sobre 

as profissões dos pais, interação das crianças e com os funcionários e um grande café da tarde com os pais para 

encerrar a época.  



 

 

 

Época de São João, festa junina. Na roda diária cantar músicas da época, confeccionar enfeites e prendas para a sala, 

as crianças puderam descascar o milho e participar do processo antes de comê-lo. Fizemos a festa junina pedagógica 

só para as crianças da creche, onde elas puderam brincar na pescaria, tirar leite da vaca e tombar lata. 

Época do Inverno/ Menina da Lanterna, teatro “Menina da Lanterna”, confecção de lanternas, não fizemos passeio 

na comunidade, mas passamos nas salas e ascendemos às lanternas de cada uma delas e cantamos. 

Época do Vento, confecção de gira-giras e cata-vento. As professoras fizeram também os suportes de arame para 

brincar de bolinha de sabão para as brincadeiras diárias. 

Época da coragem (desafios), a luta entre o bem e o mal através de historias. Encerramos o mês com o teatro 

crianças estrelas. As crianças juntaram sementes (mamão, laranja, atemóia, abóbora, maçã etc.). Prepararam os 

canteirinhos para serem plantadas. 

Época da Primavera, brincadeiras populares trazer na roda cantigas que falem sobre flores, historias e continuaram a 

preparar a terra para o plantio das sementinhas juntadas pelas crianças. 

Época dos Reinos da Natureza, preparação da festa de primavera confecção de coroas de flores, preparo de lanche 

especial com frutas, evento no pátio com a festa dos balões. 

Natal, teatro do Barco de Advento, São Nicolau, preparação das salas para a chegada do natal, montagem do 

presépio com a ajuda das crianças, nas nossas reuniões pedagógicas confeccionamos as guirlandas e a coroas de 

advento. Encerramos a época com o teatrinho de natal na turma MGII, teatrinho de colo para turma do MGI e 

berçário II feitos pelos professores, os pais foram convidados para essa confraternização que encerra o ano de 2013. 

 

*Realizamos conversas individuais com cada funcionário no 2º semestre avaliando assim o desenvolvimento dos 

mesmos. 

*Reuniões pedagógicas semanalmente com as professora no primeiro semestre. 

*Encontro de professores com os três núcleos, no curso Liberdade e Tendências do séc. XXI. 

* Tivemos o Maynumbi despertar que aconteceu no 1º semestre no qual duas professoras e a coordenadora 

pedagógica participaram.  

* Seis professores participaram do Maynumbi  do primeiro setênio que aconteceu no segundo semestre no núcleo 

Monte Azul. 

* Esse ano tivemos o recesso escolar que aconteceu na segunda semana de julho, não houve atendimento na 

creche. 

*Realizamos reuniões de pais com palestra sobre higiene bucal, desenvolvimento da criança de um a quatro anos, 

assuntos do dia-a-dia, piolhos, entrada e saída das crianças na creche, alimentação e assuntos que os pais querem 

saber. 

* O ano de 2013 para nós Infância Querida Peinha, foi um ano de chegada, de reestruturação e muitos desafios. 

Encontramos um espaço com uma estrutura já pronta, mas que precisaria ser adequada para melhor atendimento 

das crianças da faixa etária proposta. A demanda é alta na nossa região por se encontrar numa área com carência de 

creches e EMEIs. 

*Tivemos 5 demissões, 3 delas voluntárias e as outras duas tivemos intervir. Tivemos a ajuda de 3 voluntários, 1 no 

primeiro semestre no Minigrupo I e no segundo semestre duas voluntárias MGI, MGII e cozinha. 

*Foi o primeiro ano da coordenadora pedagógica, que procurou atender as necessidades do grupo da melhor forma 

possível. O grupo em geral procurou fazer o melhor para atender as necessidades das crianças e da comunidade 

local. 



 

 

 

 

 

Nome do Programa: Infância Querida Horizonte Azul 

Endereço:  

CEI - Particular Conveniado Horizonte Azul  

 Rua Agatino de Esparta nº 09 

Bairro: Jardim Horizonte Azul 

CEP: 04963-130 

Fone 5839 1250 

 

Numero de atendidos: 103 crianças. 

Recursos Financeiros utilizados:  

Recursos Humanos envolvidos: 20 colaboradores 

1 Diretora 

1 Coordenadora Pedagógica 

9 PDI 

1 Aux. de berçário 

1 Cozinheira 

2 Aux. de cozinha 

2 Aux. de limpeza 

2 trabalhadores de manutenção 

1 aux. administrativo 

 

 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 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.  

, 12 colheres de bambu, 10 panos coloridos (2x2). 

01- Cozinha: 01fogões, 03 geladeiras, 02 mesas, 02 fruteiras, 08 prateleiras, 2 filtros, 1 liquidificador, 2 espremedores 

de fruta. 



 

 

 

Sala Pedagógica: 01 mesas, 08 cadeiras, 1 armário arquivo, 3 armários para livros, 3 computador, 2 impressora. 

  

Linguagem oral- através: Músicas, poemas, contar histórias, conversar com a crianças. 

Ações: trabalho com as épocas  Páscoa, Diversidade, São João(festas juninas), Menina da Lanterna, Festa da 

Coragem, Primavera e Advento. Recitamos versos, contamos historias, fizemos brincadeiras com os dedos para 

melhorar a dicção e aumentar o vocabulário. 

 

Matemática: Adquirir noções de ordem, contar até 20. Diferenciar tamanhos e formas, organizar a sala quando a 

crianças brinca ,  músicas  com números e cores, brincar de serra-serra, carambola, um dois feijão com arroz, 

indiozinho e Outros. 

 

Músicas: Desenvolver a audição e senso rítmico e trazer harmonia ao ambiente. 

 

Artes visuais: Desenvolver a visão através  das cores, ambientes das salas de aula e ambientes externos trazer  para o 

ambiente cores, flores, enfeites, dobraduras. Olhando as épocas do ano, desenvolvendo os cantinhos das épocas. 

 

Socialização: Integrar o trabalho com os pais, integrar atividades no brincar com as salas de aula no dia-a-dia, festa 

junina , teatros . 

 

 Movimento:  Desenvolver o domínio do corpo, orientar-se no espaço, desenvolvemos atividades de pular corda, 

correr, pular entre  outras. 

 

Saúde e nutrição: 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 as 

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. 

 

Em 2013 apresentamos a pedagogia Waldorf em um encontro com outras creches e supervisores da DRE - Campo 

Limpo. 

 

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, mais depois 

percebem que faz parte da vida. Percebem que os filhos estão crescendo. 

 

Conte algo que foi muito especial neste ano:  

Depoimentos de professoras e crianças e pais:  



 

 

 

  Cada dia é um dia especial – Sofia no último dia quis pegar na minha mão para dormir. 

 As crianças ficaram felizes no dia da piscina. 

 Visita do Nicolau me emocionou. 

 O dia-a-dia com as crianças é intenso, mas gosto muito de estar com elas. 

  Fala da professora Marta na integração novembro me emocionou (desenvolvimento). 

 Confraternização de natal com as classes foi linda, sem comilança... mas algo para pensar e sentir. 

 No segundo semestre o berçário sai para o pátio, foi muito bom ver as crianças conquistando o espaço de 

terra e grama. 

 Tia você trabalha? Pergunta de uma criança para professora de Jardim. 

 Yasmim Damasceno  aprendeu a comer, não comia nada 

 Professoras da creche participaram do encontro em Santo André. 

 Este ano tivemos muitas visitas e estágios de outras iniciativas. 

 Trabalhamos sem brigas, com vontade de estar no dia seguinte. 

 Fala durante a reforma da sala de aula “ Tia porque estão quebrando nossa sala, precisamos cuidar dela”. 

 Gostaria que meu filho ficasse mais tempo aqui. Fala da mãe no último de aula do filho. 

 Mãe do Iago chorou muito na apresentação de natal (confraternização). 

 “Nunca vou esquecer de você professora”. Fala de um aluno do Jardim. 

 Belo desenvolvimento do Juan não falava uma só palavra quando entrou no Maternal e saiu falando tudo. 

 

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). 

 

      Mais um ano com muito esforço, dedicação, desafios e colheita de bons frutos. Estamos chegando ao 5.o Ano do 

Ensino Fundamental graças às pessoas que “apostaram” em nós, confiaram e confiam do fundo do coração em nossa 

idoneidade, amorosidade e vontade em aprender e lutar valentemente por um ideal verdadeiro. Formamos nestes 

quatro anos um grupo de educadores valentes, guerreiros e cheios de muito amor, por isso existimos, com 

resiliência, com “espírito monte azul”.  Toda quinta-feira, há 35 anos, a Associação Comunitária Monte Azul canta a 

“Oração de Francisco de Assis”, símbolo de reverência, valentia, coragem e amor incondicional. Esta é nossa estrela 

que nos guia e nos orienta, sem dúvida. 

     Como exemplo, lembramos a figura de nosso aluno (tirado da rua aos 8 anos de idade, pela nossa querida 

Elenita), Juan Pablo Loureiro de 10 anos, citado no relatório do ano passado. Prosseguiu desenvolvendo-se  como lhe 

é possível: acordando sozinho, vestindo-se sozinho e vindo à nossa escola com muitas esperanças. Neste ano, 

enturmou-se completamente, com meninos e com as meninas; brinca, finalmente, como criança e não mais só com 

adultos, orgulha-se quando sai para as excursões pedagógicas : à Santo Amaro – ele pergunta docemente tal qual 

uma criança de 5 anos de idade:  “- Estou bonito, Tio Mário?” – e não maltrapilho!!!, para conhecer a vida e a 

história de nossa cidade, à Associação dos Funcionários Públicos para nadar  e, também, durante as apresentações 

de Euritmia e na Peça de Teatro do Natal (com nobre e dourada veste), quando apresentou-se com a sua classe à 

nossa comunidade de pais e amigos. Juan Pablo conhece praticamente todas as malandragens, manhas e artimanhas 



 

 

 

da rua, as letras dos funks mais pesados e degradantes (se eu não os ouvisse – em sala de aula – eu não 

acreditaria...). 

Enfim, numa etapa de vida em que cada criança desperta para o amor a Deus, ao mundo e suas maravilhas e ao ser 

humano, ele cresce, também, graças a Deus, em meio a pessoas dignas e amorosas: seus especiais e exemplares 

educadores, Carmen e Reinaldo, Elenita e outros tantos que o amam. Sua classe, por duas vezes durante este ano, 

esteve convivendo com os idosos de um asilo, localizado a cerca de 3 km de nossa escola. Nessas idas ao asilo, as 

crianças de sua classe, cantaram, tocaram flauta, fizeram pão e levaram pequeninos trabalhos tricotados por eles 

próprios durante as aulas de trabalhos manuais. 

 

Uma outra meta da nossa escola começou a ser cumprida:  

- recebemos estagiários de várias escolas: Faculdade UNISA, Faculdade UNIÍTALO, Faculdade Anhanguera, Faculdade 

Morumby, Faculdade UNI-ARARAS; 

- Escola de Paraty (RJ); 

- Escola Anael – Várzea da Roça (BA) 

- Secretaria de Educação de Aracaju (SE) 

- Secretaria do Estado de São Paulo – COORDENAÇÃO 

  DAS ESCOLAS INDÍGENAS do Estado de São Paulo 

- Instituto Educacional Ouro Verde – Belo Horizonte (MG) 

- Alunos do Seminário Pedagógico Rudolf  Steiner – São Paulo (SP) 

- Escola Vale de Luz – Nova Friburgo (RJ) 

 

       Finalizando, gostaria de mencionar, que fomos convidados a dar um Workshop durante os quatro dias do IV 

Congresso Brasil de Pedagogia Waldorf a realizar-se em janeiro de 2014 no Colégio Micael, em São Paulo, onde 

levaremos e compartilharemos nossa experiência concreta em enfrentar, nos dias de hoje, três grandes desafios: 

1) Escola em tempo integral (inclusive, crianças e educadores produzindo suas próprias refeições); 

2) Desenvolver amor aos pais (e não apenas às crianças) incondicionalmente; 

3) Pedagogia Waldorf = Pedagogia Cultural, 

conforme R. Steiner, “ A nossa civilização não conseguirá progredir sem uma pedagogia orientada pela 

confiança. Sentiremos a necessidade de toda a vida social basear-se na confiança entre os homens.”) 

 



 

 

 

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 dois programas próprios, voltados à prestação de serviços 
na área da saúde, beneficiando a população na área de abrangência de sua atuação. 
 

a) ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

A Estratégia Saúde da Família na Associação Comunitária Monte Azul 

A Associação Comunitária Monte Azul é uma instituição comprometida com o desenvolvimento do ser humano, missão 
essa que tem norteado a produção de serviços de saúde das equipes de saúde das 13 unidades da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), cujo objetivo geral é promover qualidade de vida para uma população de aproximadamente 316.000 pessoas cadastradas 
nas 13 unidades de ESF. 

Mediante seu olhar para o ser humano e suas iniciativas em ações de saúde, a Associação Comunitária Monte Azul 
conquistou sua experiência na gestão de unidades e serviços de saúde em parceria com a SMS do Município de São Paulo.  

Seu conhecimento sobre o Distrito Administrativo do Jardim São Luís, região em que atua há tanto tempo, evidenciam o 
potencial dessa instituição para fortalecer a política de saúde da SMS do Município de São Paulo, mediante apresentação de 
relatório de trabalho com seus resultados para melhorar a qualidade e o acesso à saúde da população paulistana do Distrito 
Administrativo do Jardim São Luís na Região de M’boi Mirim.  

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. 

A ESF 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.  

Figura 01. Representação gráfica dos eixos de atuação da Associação Comunitária Monte Azul, na Estratégia Saúde da Família. 
São Paulo, fevereiro de 2014. 



 

 

 

 

Nessa perspectiva, a Associação Comunitária Monte Azul pretende apresentar neste relatório os alicerces do trabalho 
da ESF em sinergia com os objetivos declarados SUS e 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 

Promoção, 
Prevenção e 
Reabilitação da 
Saúde 

A promoção da saúde será operacionalizada 
por meio de grupos de caminhada, tai-chi-
shuan, lian gong, oficinas de trabalho de 
arteterapia e 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). 
A prevenção e reabilitação serão 
operacionalizadas por meio de consultas 
médicas e de enfermagem, além de 
atividades de grupo para todos os ciclos de 
vida, de acordo com o nível de necessidade 
sentida pela população ou diagnosticada pela 
equipe de saúde. 

Realizada por meio do cumprimento de metas 
de indicadores, observados diariamente pelos 
profissionais das equipes de saúde, 
semanalmente pelo gerente da unidade de 
saúde, e mensalmente pela Associação 
Comunitária Monte Azul juntamente com os 
Conselhos de Acompanhamento (CONAC), nas 
três esferas municipais: Supervisão Técnica de 
Saúde (STS), Coordenadoria Regional de 
Saúde (CRS) e Secretária Municipal de Saúde 
(SMS).  
A avaliação também será feita através do 
Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) e 
indicadores do PMAQ. 

Fortalecimento da 
Atenção Básica 

Planejamento estratégico: anualmente as 82 
equipes de ESF das 13 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. 
 
O planejamento é feito seguindo o padrão de 
qualidade do Ministério da Saúde (MS), por 
meio do Programa Nacional de Melhoria do 

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. 
 



 

 

 

Acesso e Qualidade (PMAQ). 
O planejamento envolve quatro 
subdimensões (Perfil da Equipe; Organização 
do Processo de Trabalho; Atenção Integral à 
Saúde; e Participação, Controle Social e 
Satisfação do Usuário) com um total de 60 
itens de qualidade. 

As 82 equipes das 13 unidades de saúde que 
fizeram adesão ao PMAQ, foram 
contempladas novamente pelo MS, e 
elaboraram uma autoavaliação seguindo um 
instrumento técnico do MS, depois dessa 
etapa, as equipes das 13 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). 
Esse processo de avaliação é cíclico e 
realizado anualmente pelo MS. 
 
 

Atenção à Saúde da 
Criança 

Orientações sobre as vantagens do 
aleitamento materno às nutrizes de 25% da 
população de menores 4 meses. Promoção da 
redução do risco de atraso no crescimento e 
desenvolvimento em 90% da população de 
crianças menores de 2 anos. Busca ativa de 
crianças menores de 1 ano com risco de 
atraso vacinal em, relacionado à não 
atualização da carteira de vacina pelos pais.  

Busca ativa e acompanhamento das 
gestantes, puérperas e nascidos vivos na área 
de abrangência, para reduzir o elevado 
percentual de crianças com baixo peso ao 
nascer e a incidência de mortalidade infantil 
(11,16/mil nascidos vivos) 

Monitoramento da situação vacinal das 
crianças pela ficha “C” (essa ficha é uma cópia 
da carteira de vacina da criança) 

A avaliação é feita pela leitura dos seguintes 
indicadores: 

 Proporção de crianças menores de 4 
meses com aleitamento exclusivo 

 Proporção de Crianças menores de 1 
ano com vacina em dia 

 Proporção de crianças com baixo 
peso ao nascer 

Atenção à Saúde do 
Adolescente 

Levantamento do índice de gravidez na 
adolescência (15,51% da população de 
mulheres de 10 a 19 anos) 

Avaliação do risco de saúde, relacionado à 
faixa etária, como por exemplo, o risco de 
desenvolver distúrbios alimentares e o risco 
de contrair DSTs na população adolescente, 
relacionado à atividade sexual sem proteção. 

Realização de abordagens sobre sexualidade, 
gravidez e DSTs com a população 

A avaliação é feita pela leitura do indicador: 

 Proporção de gestantes menores de 
20 anos na população adolescente. 



 

 

 

adolescente. 

Ações de incentivo ao comportamento de 
busca de saúde com discussões sobre os 
principais agravos na adolescência, através de 
palestrar e atividades nas escolas. 

Atenção à Saúde da 
Mulher 

Prevenção do câncer de colo uterino: é feito 
mediante a coleta do exame de Papanicolau 
por demanda livre em todo o período de 
expediente das 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. 
 
Já com relação ao câncer de mama, o governo 
do Estado de São Paulo lançou o programa 
“Mulheres de peito”, pelo qual as mulheres 
entre 50 a 69 que procurarem as UBS para 
realização de mamografia sem pedido médico 
são orientadas a fazer o agendamento da 
mamografia via call center da Secretaria 
Estadual da Saúde, pelo número 
08007790000. O serviço telefônico estará 
disponível de segunda a sexta-feira, das 08h 
às 17h. 
 

Atenção à 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. 

A SMS ainda não apresentou indicadores para 
monitorar o atendimento ao homem, mas as 
UBS já trabalham com o objetivo de despertar 
na população masculina o comportamento de 
busca de saúde.   

Atenção à Saúde do 
Idoso 

As unidades ofertam consultas médicas e de 
enfermagem, além de grupos de atividades 
para idosos que tem condições de se 
locomover. Aos que não se locomovem, são 
priorizadas visitas domiciliares por médicos, 
enfermeiros, dentistas 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. 

 

Avaliação é feita mensalmente através da 
notificação das causas de 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.  

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

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, e prestação de 
contas na Supervisão de Vigilância em Saúde 
(SUVIS)  

Fortalecimento da 
capacidade de 

São priorizados atendimentos médicos e de 
enfermagem, além de visitas domiciliares aos 

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



 

 

 

resposta do sistema 
de saúde às pessoas 
com deficiência 

pacientes que não tem condições de 
locomoção até a UBS. 

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.  

Hipertensos e 
diabéticos 

Busca ativa sistemática de novos hipertensos 
e diabéticos em todas as ações de saúde 
através da medida da pressão arterial e coleta 
de sangue das pessoas com histórico familiar 
e risco de desenvolver diabetes. 

Classificação dos hipertensos 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.  

 

A avaliação mensal é feita através do SIAB e 
PMAQ, monitorando a curva de crescimento 
no número de 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. 

Coordenação e 
Supervisão de 
Unidades da ESF 

A Associação Comunitária Monte Azul conta 
com uma Coordenação local para o 
acompanhamento geral do Plano de 
Trabalho, e na perspectiva das metas de 
qualidade e produtividade, as unidades 
contarão com o apoio e acompanhamento 
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 Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), de educação 
permanente e Programa de Ambientes 
Verdes e Saudáveis (PAVS), de segurança do 
trabalho, e de prestação de contas, dentre 
outras atividades. 

Toda essa equipe de Coordenação e 
supervisão atua em sinergia com a Supervisão 
Técnica de Saúde (STS) e de modo sistemático 
no monitorando do processo de trabalho por 
meio da avaliação qualitativa e qualitativa de 
indicadores de desempenho do trabalho 
contidos em ferramentas de 
acompanhamento elaboradas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo e pelo 

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 13 
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 82 equipes das 13 unidades da ESF como 
o PMAQ e o CONAC. 

A avaliação do trabalho também é tratada em 
reuniões com a Supervisão Técnica de Saúde 
M’Boi Mirim, com a Coordenadoria Regional 
de Saúde Sul, e com a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). 



 

 

 

Ministério da Saúde.  

 

 

Os profissionais da ESF trabalham alinhados pelas políticas de saúde e tem uma agenda de trabalho configura na 
perspectiva do alcance de metas estratégicas para a melhoria das condições de saúde da população e para a resolubilidade do 
SUS. Nesse bojo, a produtividade dos profissionais da ESF pode ser apreciada no Quadro 2. 

Quadro 2: Produtividade das 13 unidades de ESF no ano de 2013  

Acompanhamento das Prioridades 

Grupos prioritários Realizado Avaliação 

Gestantes 20.558  CONAC em três esferas municipais: 
Supervisão Técnica de Saúde (mensal) 
Coordenadoria Regional de Saúde 
(Bimestral) e Secretária Municipal de Saúde 
(trimestral). 

Diabéticos 113.512  

Hipertensos 344.583  

Inspeção de Dengue 774.985  

Sintomáticos Respiratórios 2.385  

Crianças < de 1 ano 39.390  

Acompanhamento da Produção 

Atividade de Saúde Realizado Avaliação 

Consulta Médica Realizada 250.352  CONAC em três esferas municipais: 
Supervisão Técnica de Saúde (mensal) 
Coordenadoria Regional de Saúde 
(Bimestral) e Secretária Municipal de Saúde 
(trimestral). 

Consulta de Enf. Realizada 139.947  

VD
1
 do Médico Realizada 22.367  

VD
1
 do Enf. Realizada 20.687  

VD
1
 do Aux. Enf. Realizada 98.947  

VD
1
 do ACS

2
 Realizada 784.876  

1
Visita Domiciliar (VD)      

2
Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

Para desempenhar o trabalho na ESF, a Associação Comunitária Monte Azul conta com força de trabalho eficiente como 
demonstrado no dimensionamento do Quadro 3. 

Quadro 3: Da força de trabalho da ESF no ano de 2013 

Profissionais/ função Quantidade 



 

 

 

Coordenador Unidade de Saúde 

Auxiliar Técnico Admirativo 

Medico 

Enfermeiro 

Auxiliar de Enfermagem 

Agente Comunitário de Saúde 

Dentistas 

Auxiliar de Saúde Bucal 

Técnico de Saúde Bucal 

Farmacêutico 

Técnico de Farmácia 

Biólogo 

Agente de Promoção Ambiental 

Profissionais da Equipe NASF 

Agente apoio 

Coordenação 

TOTAL 

13 

122 

82 

82 

164 

464 

10 

10 

2 

5 

26 

2 

13 

75 

11 

31 

1.112 

 

Quanto aos recursos financeiros, a SMS de São Paulo repassou o contido no Quadro 4, para desempenho do trabalho 
no ano de 2013. 

Quadro 4. Dos recursos financeiros 

Financiador Repasse no Ano (R$) Media Mensal (R$) 

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

Favor pegar com a Denise  

Recursos destinados: Salários, Encargos, Benefícios, Custeio, Manutenção de todos os programas e 
pequenas reformas e administrativo da Instituição. 

 
 

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 – Tivemos que interromper este serviço de atendimento à pessoas com dependência 

química, por falta de apoio financeiro. 

Os 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 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, 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): 

 

1. 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, 2012 e 2013.  

O Ambulatório Médico Terapêutico da Associação Comunitária Monte Azul no ano de 2013 ofereceu 
atendimento à população em forma de consultas médicas de Pediatria, Psiquiatria, Medicina de Família e 
Comunidade, Geriatria, Homeopatia, Florais de Bach e consultas terapêuticas de Psicologia, 
Aconselhamento Biográfico, Terapia Artística, Fisioterapia, Massagem Rítmica, Coaching para jovens e 
adultos, bem como, atendimento Odontológico e de Enfermagem. Estágios em Medicina Antroposófica 
(psiquiátrica) e Terapias Complementares (terapia artística). 

 

 Quadro atual de profissionais da Equipe Médica / Terapêutica / Odontológica e Administrativa – 

Equipe remunerada (11 profissionais). 

 

Quantidad
e 

Função 
Carga Horária 

Mensal 
 

01 
Médico de Família e Comunidade / Coord. 
Clínico 

80 h 

01 Médico Clínico Geral (Psiquiatria) 100 h 

01 Médico Pediatra 20 h 

01 Dentista 100 h 

01 Fisioterapeuta / Massagista Rítmico 100 h 

01 Psicólogo / Biógrafo 80 h 

01 Coordenadora de Saúde / Administradora 200 h 

01 Assistente Administrativo / Recepção 200 h 

01 Enfermeira 200 h 

01 Técnico de Enfermagem 200 h 

01 Auxiliar de Dentista  200 h 



 

 

 

 

 Equipe Voluntária (05 profissionais) 

Quantidade Função 
Carga 

Horária 
Mensal 

01 Médico Clinico Geral 20 h 

01 Médico de Família e Comunidade 20 h 

01 Psicólogo 60 h 

01 Coaching 40 h 

01 Dentista 10 h 

01 Terapeuta Artístico 20 h 

 

 Estágio Terapia Artística (05 profissionais) 

A Terapia Artística foi criada na clinica de medicina antroposófica (Klinisch-Therapeutische Institut ), fundado 

e dirigido pela médica Ita Wegman na, Suíça. Ela, juntamente com Rudolf Steiner, indicou trabalhos de 

pintura como parte do tratamento de pacientes desse instituto.  Lá, nos princípios do século XX, surgiu pela 

primeira vez um atelier terapêutico onde pessoas com formação em pintura trabalhavam com pacientes 

internados na clínica, utilizando aquarela e cerâmica. A partir dessa experiência, o valor terapêutico do 

elemento artístico passou a ser avaliado e comprovado como auxiliar valioso para o tratamento de várias 

enfermidades. 

Atualmente os profissionais Terapeutas Artísticos que estão em formação em São Paulo, realizam o estágio 

prático no Ambulatório Monte Azul com pacientes encaminhados pela equipe médica do próprio 

ambulatório. 

Quantidad
e 

Função Carga Horária Mensal individual 

05 Terapeuta Artístico 20  

 

 Quadro Quantitativo de Atendimento Médico / Terapêutico e Odontológico 

Consulta Médica / Terapêutica /Odontológica 
 

Pediatria 236 



 

 

 

Clínica Geral 127 

Medicina de Família Comunidade 514 

Psiquiatria 1102 

Odontologia 946 

Biográfico 275 

Massagem Rítmica 470 

Psicologia 122 

Terapia Artística 214 

Terapia Externa (enfermagem) 30 

Total Geral 4036 

 

 Quadro Quantitativo realizado pela Equipe de Enfermagem 

 

Procedimento de Enfermagem 
 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL 42 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ORAL 190 

CURATIVOS 171 

INALAÇÃO 5 

ORIENTAÇÃO DE ENFERMAGEM 12 

PRÉ-CONSULTA 1922 

RETIRADA DE PONTOS 11 

TESTE DE GLICEMIA CAPILAR 3 

VERIFICAÇÃO DE ESTATURA 274 

VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 2368 

VERIFICAÇÃO DE PESO 1938 

VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA 10 

VISITA CRECHE 5 

VISITA DOMICILIAR 16 

TOTAL PRODUÇÃO DE ENFERMAGEM 6967 

 

 
 
 
 
 

AMBULATÓRIO MÉDICO TERAPÊUTICO MONTE AZUL 
 
N° TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:                                              11.003 
 
 
N° TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS:                         4023                                       
 
RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS:       R$ 504.476,71 
Fundação Beneficente Mahle:                                  R$  200.000,00 
Fundação Beneficente Tobias:                                R$   70.000,00 
ICMVS                                                                       R$   30.000,00 
FUMCAD              R$   18.656,23 
Doações pessoas físicas:                                         R$  127.395,54 
Venda de Serviços             R$    23.785,00 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do Programa: Casa Angela – Centro de Parto Humanizado e Saúde Materno-Infantil 
 
Endereço: Rua Mahamed Aguil 34, Jd. Mirante, São Paulo, SP 
 
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 
 

 
Recursos Humanos envolvidos: 
RECURSOS HUMANOS EM DEZEMBRO 2013 
 
Coordenação: 

 Anke Riedel, Coordenadora, 200h; 

 Franciely Schermak, Enfermeira Obstetra Responsável Técnica, 200h; 
 

Administração: 

  Alessandra Fonseca Artilheiro, aux. administrativa, 200h; 

  Brena Luisa de Oliveira Santos, aux. administrativa, 200h; 
 
Ambulatório de Pré-natal, Puericultura e Aleitamento Materno: 

  Juliana Ferreira dos Santos – Obstetriz trainee, 200h; 

  Dr. José Moacir de Lacerda Junior – Médico pediatra – 48h; 

  Luciana Carrettieiro, fisioterapeuta e massagista rítmica, 24h 

  Barbara Ap. de Moura Brainer– Técnica de enfermagem – 200h; 
 

Centro de Parto: 

  Romilda Dias – enf. obstetra – 180h 



 

 

 

  Caroline de Oliveira Ferreira, enf. obst.-180h; 

  Andrêza Trajano-obstetriz -180h; 

  Marina Barreto Alvarenga – obstetriz – 180h; 

  Endi Pi Gomes Barizza, enf. obst., 180h; 

  Camila Liccearda Sales, obstetriz, 180h; 

  Aline Paschoal, obstetriz trainee, 180h; 

  Carina Pinheiro Barreto, obstetriz-trainee, 180h; 

  Bianca A. Oliveira Zorzam, obstetriz-trainee, 180h; 

  Camila Nogueira Rodrigues – enf. obst. trainee- 180h; 

  Anivalda Caetano Gama– téc. de enf., 180h; 

  Rosilene de Moraes, téc. de enf., 180h; 

  Silvana Alves de Souza, técn. enf., 180h; 

  Raquel Madalena de Assis, tecn. enf., 180h; 

  Adenilza de Souza, tec. enf., folguista 
 
Equipe de apoio: 

  Valdineia M. Soares, cozinheira, 180h; 

  Marinalda Vitorino Barbosa– agente operacional, 180h; 

  Elza Dias de Moraes-agente operacional, 180h; 

  Zenilda dos Santos, agente operacional, 180h; 

  Eduardo de Carvalho – motorista de ambulância, 180h; 

  José Roberto Soares Duarte- motorista de ambulância – folguista; 
 

Voluntários: 

 Regina Wrasse, articulação política; 

 Priscila Mesquita- obstetriz; 

  Adeilde Alvina de Souza, professora de trabalhos manuais 

  Prof. Angela Ochiai – Enfermeira Obstetra e professora no curso de obstetrícia da USP-Leste 

  Andreia de Almeida– Psicóloga e Biógrafa, 4 horas semanais 

  Felipe, Massagem Shantala 

  Fernando, professor de Yoga,  

  Kenzo, terapeuta Reiki 
 
 
Infraestrutura (salas e equipamentos): 

1. Térreo 

  Sala de espera 

  Recepção 

  2 consultórios com cardiotocógrafo 

  Sanitário para deficiente 

  Sanitário feminino 



 

 

 

  4 Salas de PPP (Pré-parto, parto e puerpério) 

  Sala de RN com equipamento de reanimação neonatal e incubadora de transporte 

  Sala de alojamento conjunto 

  Posto de enfermagem 

  Sala de utilidades 

  Rouparia 

  8 banheiros privativos com chuveiro 

  Posto de coleta de leite materno 

  Depósito de material hospitalar 

  Depósito de material de limpeza 

  Central de esterilização 

  Copa 

  Sala de plantão com banheiro privativo 

  Sala de reunião 

  Sala de convivência do Centro de Parto 

  Veículo de Ambulância  

 
2. 1ºandar  

  Escritório 

  Banheiro masculino 

  Salão multifuncional 

 

 
Numero de atendimentos/atendidos: 
Total de 21.231 atendimentos para 1.975 atendidos (624 gestantes/mães, 509 bebês e 155 pais internados 
como acompanhantes no Centro de Parto, 507 profissionais de saúde, 85 estudantes do curso de 
obstetrícia da USP, 95 estudantes de outras faculdades) 
 
Atendimentos individuais:              14.264 
Consultas de pré-natal:   6.820 
Consultas puerpério:    4.296 
Pediatria:     1.752 
Apoio ao aleitamento materno:      684 
Terapias complementares:       717 
 
Atendimentos em grupo:   3.912 
Grupos de apoio para gestantes:  1.632 
Grupo “Meu bebê”:        984 
Oficinas diversas:       720 
Eventos abertos:       576 



 

 

 

 
Centro de Parto:                     1.858  
Acompanhamento de trabalho de parto:                   155 
Cardiotocografias:               365 
Amnioscopias:               108 
Assistência ao parto, pós-parto e puerpério até 48h:                              134 
Assistência ao recém-nascido em alojamento conjunto até 48h:         134 
Terapias complementares:              560 
(massagem, banhos, terapias externas, acupuntura, rebozo) 

Teste do pezinho:               134 
Exames de alta mãe e RN:                268 
 
Supervisão de estudantes do curso de obstetrícia da USP em campo de estágio e visitas técnicas de 
outras faculdades:                350 
 
Atendimentos em cursos de capacitação para profissionais de saúde (ESF e outros):       847 
  
 
Recursos Financeiros utilizados:  
RECURSOS FINANCEIROS EM 2013 
Saldo de 2012:     R$      72.510,69 
Receitas de serviços prestados:  
266.590,62 + 21.000,00 (contas a receber em 2014)                                             =  R$    287.590,62 
Doações:                   = R$    648.179,52 
Total de receitas:                  = R$ 1.008.280,83 
 
Total de despesas:                   = R$   968.431,63 
 
Saldo 2013:                    = R$      18.849,20 
Contas a receber em 2014:                  = R$      21.000,00 
Total de saldo:                   = R$      39.849,20 
 
ÍNDICE DE AUTO-SUSTENTABILIDADE EM 2013: 37,2% (Porcentagem do valor total de despesas coberta 
por receitas de serviços prestados a pagantes) 
 
 
  



 

 

 

Outros projetos 
  

O ano 2013 foi um ano de conquistas também no sentido de passar nossas experiências pedagógicas, sociais e 

culturais para frente, inclusive na Europa. 

Aproveitando o aniversario  de 75 anos da nossa fundadora Ute Craemer criamos o lema 75 anos de vida, 44 anos 

no social para uma campanha nacional e internacional de expansão dos nossos trabalhos e suas ideias subjacentes 

O primeiro evento foi o Encontro nacional de Artes que incluiu a biografia de Ute  com musicas, poesias, exposição 

da sua vida internacional , orquestra e, lógico, um bolo de aniversario.  

Em junho celebrou-se  o Festival Multicultural cujo centro foi o Mito da Criação do Mundo da cultura guarani 

contado por Kaka Wera Jecupé, orquestrado e euritmizado pelo casal Voegele e apresentado por  quase 60 alunos 

da Alemanha que se juntaram com os alunos da Escola de Música Monte Azul, o Instituo Arapoty e os alunos da 

Escola Waldorf Rudolf Steiner. 

Este Festival deu inicio ao ANO BRASIL no movimento antroposófico que terá seu apogeu em julho 2014 no 

Congresso Pan-americano da Missão das Américas organizado pela Sociedade Antroposófica junto com a Monte Azul 

e o Grupo Pindorama )(www.pindorama .art.br) 

Outro ponto alto foi a viagem de Ute à Europa: vinte palestras para aprox. 1000 pessoas, apresentações artísticas e 

depoimentos dos voluntários  desde os anos 80 até  os mais recentes. Foi impressionante ver como as experiências 

vividas na Monte Azul influenciaram a vida profissional e privada destas pessoas , mesmo depois de 30 anos! 

 

ESCOLA OFICINA SOCIAL 

 

Endereço:  Av. Tomas de Sousa, 552 

Numero de atendidos:  

Atendemos a todos os colaboradores da Associação (250) e pessoas de fora também em diversas atividades.   Na 

Escola de Pais atendemos os familiares dos atendidos e nas festas muitos moradores das comunidades. 

Recursos Financeiros utilizados: 

Recebemos da  Software AG divididos em 3 parcelas, a quantia total de R$163.900,38  e arrecadamos  R$19.000,00. 

Atribuindo, por estimativa,  valores aos gastos inerentes à vida da associação onde alguns dos recursos são utilizados 

coletivamente, gastamos além das 3 parcelas e a receita, mais R$12.000,00 .  

Recursos Humanos envolvidos: 

A equipe  fixa do projeto foi:  Professora de artes, assistente administrativa, coordenador geral.  

Para realização de todas as atividades, inúmeros colaboradores se empenharam; alguns cooperaram com tarefas 

inseridas no seu dia a dia, outros foram contratados para trabalhar em horas extras. Profissionais de fora da 

Associação foram contratados e outros doaram seu trabalho.  

 

Introdução : 

 

A parceria foi estabelecida com ênfase na realização do curso Mainumby – formação de educadores sociais - que 

neste ano foi desmembrado em 6 cursos:  



 

 

 

Despertar, Infância Querida, Nossa Ciranda, Tecendo o Futuro, Formação Continuada e Escola de Pais.  Cada um 

deles focado numa fase da vida do ser humano, movimentando, contudo, aspectos com que lidamos ainda na vida 

adulta.  

 

   
 

Atividades Mainumby 

É nossa característica fazer aulas muito práticas e com atividades em grupo. Porém em 2013 colocamos muita 

energia para melhorar ainda mais nossa metodologia nos cursos do sábado. Em cada encontro os participantes 

construíram em conjunto, a teoria sobre a aula anterior, a partir de suas próprias experiências; os docentes que 

atuavam mais como facilitadores, auxiliavam o rico processo do grupo, ampliando as percepções, acrescentando 

algo essencial caso não tivesse surgido. Esse processo fortaleceu muito os participantes, tornando-os mais 

confiantes para levar seu aprendizado ao mundo. Os docentes, em maioria experientes colaboradores da associação, 

também usufruíram com grande aprendizagem do novo processo que trouxe uma nova identidade ao Mainumby.  

 



 

 

 

Além destes cursos aos sábados nos núcleos Monte Azul e Horizonte Azul, outras atividades foram oferecidas aos 

colaboradores e pessoas de fora: diversas oficinas de artes e estudos com encontros semanais, outras concentradas 

em 4 dias no mês de julho (vitalizações)  e os Encontros de Arte estendidos pelo fim de semana. 

No final do ano pudemos convidar para uma vernissage comemorativo dos trabalhos artísticos realizados nas 

oficinas de arte.  

 

  
Vernissage das oficinas semanais 

 



 

 

 

 

Oficinas de vitalização 

Aconteceram dois Encontros de Arte com a temática “Brasil” que reuniram educadores e interessados da associação 

e de fora com a intenção de valorizar e resgatar na consciência e na prática os seus bens culturais. 

 

  
  

Encontros de Artes 

Fizemos um processo de divulgação que levou a muita gente as notícias dos cursos, intensificando a imagem da 

Monte Azul como referência no trabalho social e pedagogia Waldorf.  Para pessoas de fora os cursos foram cobrados 

e para colaboradores bolsas foram oferecidas mediante um pedido.   

Realizamos também o curso Mainumby Liberdade e Tendências do século XXI para 80 colaboradores. Este curso não 

foi aberto para pessoas de fora, e transcorreu durante todo o ano, mobilizando os participantes não só durante os 

encontros, mas também durante o cotidiano devido às tarefas  individuais e em grupo .  

Estivemos representados em 2 encontros do fórum de formadores de professores Waldorf, apresentando nossa 

diferenciada abordagem pedagógica para o desenvolvimento de adultos, e contribuindo para o bom 

desenvolvimento do evento. 

Realizamos também consultorias em outras organizações, levando nosso saber pedagógico muito além do raio de 

atuação do nosso trabalho social. 

Estivemos presentes também na formação de facilitadores do Dragon Dreaming, adquirindo mais uma abordagem 

uma metodologia de trabalho para apoiar o desenvolvimento de pessoas e da Organização.  

Aconteceram as integrações mensais com todos os colaboradores com diversos temas referentes ao Brasil.   

 

 

BONECAS, ARTESANATO, LIVROS, LOJA 

 

Endereço: Rua Vitalina Grassmann 290, Jd. Mirante, São Paulo – SP  

 

No final de 2012 a Associação Comunitária Monte Azul em comum acordo com a equipe da marcenaria e 
com um ex-aluno decidiu de independizar a marcenaria e criar duas empresas que ocuparão os nossos 
espaços de marcenaria e pagarão por isto um valor de aluguel em 2013. O ex-aluno já tinha uma 
marcenaria própria há muito tempo e procurava um espaço. A equipe da associação assumiu a linha de 
móveis infantis e alguns brinquedos da nossa marca e ocupou o espaço do estoque no primeiro pavimento. 
Para a Associação Comunitária Monte Azul este foi um passo importante para promover o 
empreendedorismo.  



 

 

 

A loja continuou vendendo bonecas, e recebeu mercadorias artesanais de vários moradores da favela e 
arredores em consignação para venda. Promoveu vários cursos de bonecas para ampliar os fornecedores e 
fez parceria com a loja virtual Borboleta Azul. 
Além disto instalou um pequeno brechó que atraiu o interesse dos moradores da comunidade.   

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.  

A Escola de Musica iniciou o ano com um grande projeto: O Mito Guarani de Winfried Vögele. O plano era preparar 

os alunos da Camerata para participarem em junho do Festival Multicultural e tocarem juntos com os alunos de uma 

escola de musica da Alemanha acompanhando um grupo de alunos de Euritmia (dança criada por R. Steiner).  A 

musica era muito nova e difícil para os nossos alunos e precisou de muita perseverança e esforço de todos, inclusive 

dos professores para dar conta deste desafio. O encontro com os alunos da Alemanha foi uma experiência muito 

rica, porque juntos formamos uma orquestra sinfônica com instrumentos de sopro e percussão, experiência nunca 

vivida antes por nossos alunos, já que só temos instrumentos de cordas.  As cinco apresentações foram um sucesso 

total , deixando o festival como marco inesquecível para todos. 

 

 
  

O dia-a-dia do nosso aprendizado avaliamos da seguinte maneira: 

 

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

Ação 1: três aulas semanais de instrumento para todos os alunos.  

Ação 2: emprestar os instrumentos para os alunos praticarem em casa.  



 

 

 

Avaliação:  A nossa metodologia no ensino de violino não esta clara e falta aos professores,  que em parte 

são voluntários, a consciência da importância de cuidar da postura das mãos. Assim os progressos dos alunos é lento  

e eles ficam as vezes desmotivadas.  Os alunos mais dedicados levaram o instrumento e estudaram em casa, o que 

melhorou muito o seu desempenho.  Os violoncelistas tiveram dois professores com métodos de ensino muito 

diferentes, fato que também repercutiu no aprendizado. 

 

 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: Por falta de podermos  contratar um professor especializado para esta aula, as crianças ainda 

apresentaram muita dificuldade com a afinação e a colocação da voz. Gerson e Marcia cantaram com os 

alunos e junto com o Maestro da orquestra fizeram uma bela apresentação no fim do ano. 

 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. 

 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.  

O grupo da Camerata participou no primeiro semestre do Festival Multicultural . No segundo semestre o 

grupo foi reestruturado encima do critério de não estar mais no programa da Escola de Musica, agrupando 

assim os alunos mais velhos. NO fim do ano fizeram apresentações lindas do Concerto de Vivaldi em sol maior 

para violino e orquestra e da Pastorale de Corelli.  

 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 . Fizeram bons 

progressos: Rafael, Pedro, Micaela, Aline, Tauane e Anderson.   

 
RAÍZES CULTURAIS MONTE AZUL 

 

Endereço: Av. Tomas de Sousa nº552 Jd. Monte Azul 

Numero de atendidos:  

O Raízes Culturais atende todo ano o entorno de 800 pessoas das comunidades do Jd. São Luís e oriundos de toda 

parte de São Paulo. 

Recursos Humanos envolvidos: 



 

 

 

1 Agente de Cultura, 1 professor de teatro. 

Este ano o Raízes Culturais não estabeleceu nenhuma parceria financeira .Os eventos e oficinas que aconteceram 

foram possíveis graças a dedicação voluntária de todos os envolvidos.  

Infraestrutura: 1 Teatro com Camarim e cabine de luz. 1 “barzinho” com espaço para administração. Os demais 

espaços que a área cultural usa são as salas do programa Nossa Ciranda Monte Azul.  

Este ano a área do Raízes Culturais desenvolveu suas atividades através dos grupos e coletivos culturais do distrito 

do Jd. São Luís. Sua programação de eventos e atividades culturais atingiu o publico jovem deste mesmo distrito 

além de crianças, jovens e adultos atendidos por nossos programas sociais.. Este ano demos mais ênfase à eventos 

educativos, colaborando e abrindo espaço para nossas próprias produções. 

Com muita garra e apoio do nosso grupo de teatro, este ano realizamos a nossa 21º Mostra de Teatro Monte Azul 

que aconteceu de 19 a 28 de Julho deste ano. Para nós organizadores desta mostra é de muita importância ter 

conseguido realiza-la em nosso espaço, pois sabemos o peso e a relevância  que  este evento tem em nosso bairro. É 

uma mostra já tradicional em nosso Distrito e sempre que ela acontece ajuda-nos a divulgar ainda mais o espaço e a 

monte azul em si, pois este evento atinge atualmente toda grande São Paulo e com isso a visibilidade é muito 

positiva para o espaço e nossas atividades.  

Além disto tivemos dois encontros de artes, um com o tema “Brasilidade” e o outro “Movimento”. Foi um espaço de 

troca e aprendizado muito importante e agradecemos a artista plástica Susanne Rotermund a concepção e 

realização destes eventos.  

Semanalmente aconteceram oficinas culturais e de línguas, como Samba Roque, Capoeira, Forró, Yoga, Teatro, 

Pintura, Inglês, e Espanhol.  

 

BIBLIOTECA MONTE AZUL 

 

Endereço: Rua Vitalina Grassmann 290 

Recursos Humanos:  A biblioteca conta com duas colaboradoras, e  voluntários .  

Em 2013 concluímos a catalogação do acervo. 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.   

Em paralelo, propiciamos  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. 

Continuou o  curso de LIBRAS para colaboradores e a comunidade.  

Atualmente temos 850  leitores cadastrados .  

 

 

HORTA ORGÂNICA 

Horta Orgânica / Biodinâmica 

Rua Albergati Capacelli, 23 jardim Horizonte Azul 

Produz hortaliças para os três núcleos da Associação  

Recursos Humanos envolvidos: 

1 coordenador 



 

 

 

1 horticultor  

2 auxiliares de horticultor 

Infraestrutura: 

1 trator 

1 thobata 

1 roçadeira 

Ferramentas: pás, enxadas,  restelos ... 

 

Introdução  

Foi necessário desenvolver atividades mais intensas com os colaboradores da área. Senti que todos tinham 

gosto pelo trabalho com a terra, porem, cada um queria realizar as atividades a seu modo, sem o desenvolvimento 

de um plano de trabalho. Não foi fácil manter o controle, pois o colaborador mais antigo sabia que eu não tinha o 

conhecimento total da área, e estava a todo momento me questionando quanto à minhas solicitações e maneira de 

pedir a realização dos trabalhos. Tivemos dificuldades em manter o ritmo de plantio e irrigação. 

Procuramos desenvolver a aplicação dos preparados biodinâmicos, e olhar para o calendário antes de iniciar 

o trabalho, realizamos ao longo do ano três aplicações dos preparados 500 e uma aplicação do preparado valeriana. 

Utilizamos o composto biodinâmico no primeiro semestre e cama de frango no segundo semestre.   

 

Objetivo 1: 

Ter domínio gerencial sobre a área. 

Ação 1  

Fortalecer o ritmo das reuniões de área, trazendo questionamentos sobre as atividades e as metas a serem 

alcançadas. 

Avaliação: 

No começo foi difícil para o grupo colocar as dificuldades e reconhecer a necessidade de mudanças, as coisas 

só começaram a ter novo formato quando passamos a assumir juntos a responsabilidades pelos erros e acertos.   

Ação 2 

Melhorias nas técnicas de plantio, pois, perdia-se muito tempo pós semeadura, devido ao grande número de 

sementes que caiam nas covas ou nas células das bandejas.    

Avaliação 

Após realizar estudos em grupo, sobre as hortaliças a serem plantadas, sua origem e forma de cultivo, 

percebi uma mudança significativa no comportamento dos colaboradores, e na forma de desenvolverem suas 

atividades, não chegamos aos 100% do objetivo, mas tivemos grandes avanços, acompanhar o momento do plantio 

e semeadura também contribuiu de forma significativa. 

Objetivo 2  

  Solucionar o problema de irrigação, principalmente na horta nova demora-se muito para encher a caixa 

quando o sistema é acionado, a quantidade de água acumulada é insuficiente para irrigação, parte deste problema 

era devido às formas incorretas de conexões dos encanamentos.  

Ação 1:  



 

 

 

O problema foi compartilhado com a coordenação de núcleo, como sugestão surgiu a possibilidade de dividir os 

custos dos materiais entre as áreas, mas não havia a possibilidade de custear a mão de obra. Levei para o grupo e 

fiquei surpreso; responderam-me que eles mesmos poderiam construir a caixa, só que levaria um pouco de tempo.   

Avaliação  

A meu ver a posição da coordenação de núcleo em relação ao problema foi a mais correta, visto que a horta 

atende aos três núcleos nada mais justo que dividir os custos.  Quanto ao posicionamento da equipe da horta, deu 

para perceber que eles estão realmente dispostos a trabalhar juntos para manter o bom andamento das atividades. 

Ação 2:  

Treinamento constante sobre como montar e desmontar os encanamentos, revisão dos aspersores e 

borrachas de vedação. 

 Avaliação 

Depois de repassar com o grupo na teoria a forma correta de se montar as tubulações, pedi para que a 

montagens fosse realizada, ao final do processo, varias partes das conexões apresentaram vazamentos, ao 

desmontar percebemos que havia areia nas conexões, borrachas tinham se deslocado, o encanamento estava 

desalinhado entre outras coisas. Percebemos que devemos trabalhar com a teoria e a pratica ou mesmo tempo.    

Objetivo 3:  

Aplicação dos preparados biodinâmicos e uso do composto e calendário. 

Ação 1:  

Aplicar os preparados dentro do período adequado, realizando sua dinamização no momento da aplicação. 

Avaliação: 

Realizando este pedido o grupo entendeu que seria uma tarefa a mais no dia a dia de o que de fato não é; se 

pensarmos que os preparado são também alimento para as plantas como adubar, existe muita descrença quanto a 

eficiência de sua aplicação. 

Ação 2:  

Aplicação do composto biodinâmico x cama de frango. 

Avaliação: 

Nesta etapa do trabalho, tivemos muitos desencontros, ficou perceptível que a cama de frango tem um 

potencial de nutritivo para as hortaliças muito maior que o composto, ao aplicar o composto no solo, percebemos 

que ele logo desaparece, misturando-se ao solo de forma homogênea, ele age muito bem nas hortaliças de folhas, 

acelerando seu desenvolvimento, enquanto nas leguminosas e raízes apresenta pouco efeito por este fato já 

podemos perceber que existe uma deficiência de potássio e um excesso de nitrogênio. O que não acontece com a 

cama de frango, ela consegue permanecer no solo por um período maior e ajuda a conserva a umidade da solo, pois 

é rica em matéria orgânica.      

Ação 3: 

 Utilização do calendário biodinâmico. 

Avaliação: 

 Quando se tem um ritmo semanal de colheita como é nosso caso, é bem difícil ser orientado por este tipo de 

calendário, pois muitas coisas precisam ser realizadas em horários que não são compatíveis com nossos horários de 

trabalho. São sugestões que não podemos seguir totalmente, pois impossibilitariam o desenvolvimento de nossa 

atividade comprometendo nosso ritmo de produção.   

Conte algo que foi muito especial neste ano:  



 

 

 

 No ano de 2013 tive que estudar muito sobre horticultura, apesar de estar dentro de uma área de atuação 

ligada indiretamente com a horta, pois trabalhei um bom período como jardineiro, produzir hortaliças é algo 

extremamente novo para mim.  

 Foi de grande aprendizado para todos nós temos recebido alguns grupos este ano na horta, pois o nosso 

trabalho é de muita concentração em um único local, na terra o tempo todo. Quando tivemos que nos desligar da 

parte pratica do trabalho e nos dedicamos a transmitir nosso conhecimento, também crescemos muito, e este 

crescimento reflete em nosso dia a dia de trabalho também. 

     

     

      
 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS MONTE AZUL 

 



 

 

 

Endereço: Avenida Tomás de Sousa, 552 – Centro Cultural Monte Azul 

Número de atendidos: 10 voluntários internacionais? / Coordenação da área? 

Recursos financeiros utilizados:  A área é custeada pela contribuição mensal dos voluntários e recursos providos de 

parceiros. (Software) R$15.000,00. 

Recursos humanos envolvidos: 1 assistente e 1 voluntário. 

Infraestrutura (salas e equipamentos): Um microcomputador, uma impressora HP C3180, um aparelho telefônico e 

material de escritório. 

 

A proposta da área é manter vivo o intercâmbio cultural através de intercambio de voluntários. Anualmente, a 

Associação recebe cerca de vinte voluntários de diversas nacionalidades. Além de enviar brasileiros ao exterior. 

Os voluntários internacionais proporcionam enorme ajuda nas tarefas e atividades cotidianas da Associação,  

oferecendo  distintas oficinas para as crianças e à comunidade. 

Há uma celebração na Associação Comunitária Monte Azul, que acontece anualmente, chamada “Festa dos Povos” 

onde os voluntários internacionais mostram um pouco mais de suas  culturas por ex. preparando alguns pratos 

típicos das respectivas culinárias, danças típicas, exposição do seu povo, brincadeiras típicas  entre outras coisas. 

 

No ano de 2013, a Associação recebeu voluntários da Alemanha, Japão, Guatemala, França, Polônia, Armênia, 

Espanha, Portugal, Chile, Suíça e EUA. 

 

Alguns destes voluntários, participaram de um evento “Pulsar” em uma ONG, parceira da Monte Azul, no Embu-

Guaçu, o Aramitan. O evento tinha como tema “Sonhos”. Houve dinâmicas e debates a respeito do futuro que cada 

um queria trilhar.  

Durante o voluntariado internacional na Associação Comunitária Monte Azul, alguns de nossos voluntários 

concederam algumas entrevistas denominado “Tudo em um só lugar” que abordava em seu TCC o tema 

“Voluntariado internacional em associações antroposóficas”. 

 

Também houve em 2013, um grande encontro internacional, entre os jovens da favela Monte Azul com os jovens da 

orquestra de Montabaur/Neuwied da Alemanha. O projeto chamava-se “Festival Multicultural”. Contara também 

com a ajuda dos jovens do Instituto Arapoty/Itapecerica da Serra e  jovens da Escola Rudolf Steiner de SP. Havia 

voluntários da Associação Comunitária Monte Azul que acompanharam o grupo alemão  fazendo traduções durante 

o encontro, passeios e apresentações, cozinhando . 

Um  voluntário cobriu todo o evento fazendo a filmagem e a fotografia. 

Durante este ano, tivemos alguns problemas nos tramites de liberação de vistos para os candidatos a voluntariado 

na ACMA causando infelizmente uma perda na demanda. 

 

 

 

São Paulo, 17 de março de 2013 

Renate Keller Ignacio - Procuradora  


