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Relatório de Atividades 2014 

 

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  
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Nossa Ciranda Monte Azul (CCA) 

 

Atendemos 210 crianças ao longo do ano 2014 no contraturno, de segundas as sextas, quatro 

horas diárias. 

Endereço: Av. Tomas de Souza 552, Jd. Monte Azul. 

Convênio com SAS: R$ 52.656,11/mês 

 

 

As atividades junto às crianças e famílias seguem um planejamento que acompanha as festas 

anuais como também inclui temas de interesse dos usuários. 

Começando pelo Carnaval, celebrando a Páscoa, o dia das mães, as festas juninas com danças 

folclóricas, o meio ambiente, a primavera, a festa da confiança e coragem, as profissões, 

finalizamos o ano com a elaboração de peças teatrais na época de advento e natal. Além disto, 

desenvolvemos projetos específicos, em conformidade com as varias faixas etárias e temas de 

interesse. 

 

Foram desenvolvidos os seguintes projetos: 

Projeto Rindo à Toa com a Drª Mariléia 

Objetivo: Trabalhar a conscientização da importância de hábitos saudáveis e da higienização 

bucal. 

Ação: 1 – Em dias específicos, cada criança ficou responsável por ser o ajudante da escovação, 

orientando os colegas sobre a forma correta da escovação. 

Ação: 2 – Foi realizado uma gincana promovida pela Dra. Mariléia e educadores no período da 

manhã e da tarde com o tema do Projeto, com diferentes modalidades: corrida da colher, 

montagem de esculturas com projetos recicláveis (membro de equipe que tem maior nº de 

letras no nome, percepção pelo sentido do tato com olhos vendados discriminando, alimentos 

saudáveis e não saudáveis).  

Avaliação: O projeto foi muito bom; nas salas continuam com os ajudantes da escovação, eles 

gostaram da gincana e divertiram-se bastante. 
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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: Construção de casas de pássaros com o objetivo de promover uma abordagem através 

do olhar e ver outras espécies que nos rodeiam aprendendo a cuidar e a valorizá-los. Depois de 

prontas, distribuídas por diferentes pontos do Nossa Ciranda e bairro. 

Ação 3: Coleção de várias sementes e preparo de canteiros, com o objetivo de observar a 

germinação de sementes. 

Avaliação: Foi grande o empenho e a dedicação do Juan na realização do projeto. Não apenas 

as crianças, mas também os adultos aprenderam muito com ele. Após as casinhas de pássaros 

serem espalhadas no nosso espaço é incrível observar quantos pássaros temos agora cantando 

e até mesmo procriando.  

 

PASSEIOS 

SESC Itaquera (Adriana e Cecilia) 

Objetivo: Conhecer a natureza da Amazônia, Interação, Lazer, diversão, cooperação, respeito, 

conhecimento. 

Ação 1: Visita à exposição Amazônia Mundi 

Avaliação: A exposição proporcionou aos visitantes uma viagem pela natureza através de 

imagens da nossa Mata Amazônica, acompanhada por sons de pássaros e outros bichos que 

habitam o lugar, também puderam conhecer uma réplica de uma casinha de pau a pique, uma 

oca, tudo em tamanho natural, dentre outras coisas. Para enriquecer ainda mais esse passeio, 

os alunos foram contemplados com lendas do povo da Amazônia. Essa exposição agregou ao 

grupo um rico conhecimento de forma lúdica e divertida.  

Ação 2: uso da piscina e visita ao parque 

Avaliação: Os grupos da Cecilia e da Adriana se beneficiaram das ofertas do Parque e gostaram 

especialmente do banho de piscina. 

Passeios de Pascoa: 

Ação: 1 – Passeio para finalizar a Época de Páscoa com a procura dos ovos. As crianças se 

encantaram com a vivência (procura dos ovos na casa do Dr. Michael) 

Ação 2: Observação da Coelha (gestante) 
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Ação: 3 – Passeio para fechamento da época de Páscoa no Parque Burle Marx, com o grupo da 

Cecília para a caça ao tesouro. 

(enigmas que dão pistas de onde está o tesouro – ovos de chocolate); os alunos gostaram 

bastante.  

MAM (Museu de Arte Moderna) 

Passeio realizado pelo grupo da Tallita e da Adriana; muito proveitoso para as crianças e os 

educadores, pois puderam contemplar a beleza das obras de Abraham Palatrick que mostra 

diversas faces do pioneiro na arte cinética; e o grupo da Tallita reproduziu artisticamente em 

sala de aula, algumas obras que observaram. 

SESC Interlagos 

Passeio ao SESC Interlagos (grupo da Adriana). O grupo aproveitou o espaço do Clube e se 

beneficiou com alegria e entusiasmo do banho de piscina. 

Sítio SILCOL 

Passeio ao Sítio SILCOL (todos os grupos) 

Esse passeio foi programado desde o início do ano com o objetivo de integração entre crianças 

e a equipe de trabalho do Nossa Ciranda, com um dia de lazer e diversão. 

O Sítio oferece uma equipe de monitores treinados para acompanhar os grupos de alunos nas 

atividades programadas para o dia, dentre elas: tirolesa, pent-ball, passeio a cavalo, sala de 

jogos, trilhas, aeróbica, banho de piscina... 

Todos os funcionários do convênio foram convidados para esse passeio. Foi realmente um dia 

de integração e muita diversão para todos. 

Passeio Recanto Sonho Verde 

Esse Passeio foi realizado pelo grupo da Cecília e da Monica, dentre várias atividades 

interessantes que realizaram, puderam contemplar um rio com muitos peixinhos. 

Avaliação: Conseguimos nos organizarmos durante o ano e foi possível presentear os grupos 

com inesquecíveis passeios. As crianças se divertiram bastante e com certeza foram momentos 

bem especiais que irão sempre se lembrar. 

 

OFICINAS 

Projeto Cinema (voluntária Francesca) 

O projeto como um todo se deu com os seguintes passos: 

1 – História do cinema e teorias 

2 – Roteiros, propostas e argumentos 
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3 – Desenvolvimento do roteiro; personagens e trama 

4 – Decoupage técnico – divisão e planos 

5 – Divisão das tarefas para o trabalho em equipe: direção, câmara, atores, etc. 

6 – Pré-produção com necessidade de filmagem 

Avaliação: Foi uma boa experiência para o grupo, todos gostaram muito, pois puderam 

vivenciar e entender na prática como acontecem os efeitos especiais nos filmes, dentre outras 

coisas.  

Oficina de trabalhos manuais (oficineiro Everton) 

A primeira atividade foi um lustre feito com bola dente de leite para formar a esfera, barbante 

colorido e cola. Para essa atividade a ideia era que o grupo trabalhasse em duplas, 

desenvolvendo com isso a cooperação, integração e o respeito. Após secagem do trabalho, a 

bola foi esvaziada e retirada, surgindo então o lustre. Surgiu também a proposta de fazer cesto 

ou descanso de panela usando taboa, valorizando os materiais que existem na natureza, com 

isso trabalhar no grupo o respeito e preservação do meio ambiente, bem como a apreciação de 

objetos feitos á partir do que já existe na natureza. 

Oficina de reciclagem de papel com a oficineira Luciana 

Essa oficina foi realizada com o grupo da Monica, o grupo reciclou sobras de papel, usando 

para isso, tábuas próprias para reciclagem de papel, panos, corantes, liquidificador... Com os 

papéis confeccionados, os alunos fizeram cartões para presentear os pais. 

Foram confeccionados também dois álbuns de fotos com as folhas de papel reciclado 

contendo desenhos e mensagens de todas as crianças do Nossa Ciranda para presentear o 

voluntário Juan. A Cecília fez a capa do álbum, usando de sua experiência na época de aluna na 

oficina de reciclagem de papel. 

Oficina de Desenho 

A oficineira Luciana vivenciou com o grupo da Monica algumas técnicas de desenho. 

Em aquarela, foi feita a pintura do nascer e pôr do Sol. Para essa atividade, foi pedido aos 

alunos que observassem o nascer e pôr do Sol, finalizando com giz de cera. Os alunos também 

desenharam o ambiente de uma floresta usando a técnica de luz e sombra. 

Oficina de dobradura com a oficineira Tâmara 

Tâmara tem muita habilidade na arte da dobradura e trabalha com produtos recicláveis. Os 

trabalhos realizados por ela são expostos e vendidos no seu ateliê. Durante todo o ano 

trabalhamos com essa temática junto com o Juan (voluntário do Chile), despertando nos 

grupos do Nossa Ciranda a conscientização da importância do cuidado com o meio ambiente e 

aproveitamento de produtos recicláveis.  

 

Reforço Escolar 

O reforço acontece no período da manhã com a professora Edna (das 8:00 ás 11:15) e da tarde 

com o professor Diógenes (das 14:15 ás 16:30) atendendo as crianças e adolescentes que 

apresentam graves dificuldades de acompanhar a sua turma na escola e que assim o querem. 

Avaliação: as crianças conseguiram superar suas dificuldades e assim melhorar a sua 

autoestima em relação aquilo que a escola solicita. 
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ESCOLA DE MÚSICA 

Em parceria com a Nossa Ciranda Monte Azul funciona o projeto especial da Escola de Musica. 

 
Endereço: Rua Vitalina Grassmann 290 

Numero de atendidos: 75 

Recursos Financeiros utilizados: R$ 126.512,37 (Financiadores: UMA-Capital, Aumond-Stiftung, 

Instituto Aon, Doadores Pessoas Físicas) 

Este ano foi o terceiro ano de funcionamento da nossa Escola de Musica. Foi um ano intenso, 

onde a maioria dos alunos fez bastante progresso no seu instrumento e na pratica de 

orquestra. Cada um dos 31 alunos da manhã e 30 alunos da tarde teve uma aula semanal com 

professor de violino ou violoncelo e duas aulas de pratica com voluntário. Cada grupo formou 

uma orquestra que teve ensaio uma vez por semana. Os alunos da turma da tarde 

apresentaram grande diferença de nível no seus instrumentos. Por isto formamos duas 

orquestras que foram regidas pelo Thiago e pelo Gerson alternadamente.  

Eventos especiais foram: 

 

 

 

 

Excursões musicais e de convivência 

no Pequeno Principe: 

 

17.04.-20.04. Camerata 

01.05. – 04.05. Orquestra da Manhã. 

07.07. – 10.07. Orquestra da Tarde 

  

 

Passeios recreativos:  

15.3. na Serra da Cantareira (todos), 

08.12.-11.12. Praia Grande (alunos a partir de 12 anos) 

16.12. – 18.12. Sitio do Capim Cheiroso (alunos com menos de doze anos). 

Concertos e participação em eventos (total 25):  
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27.02. : desfile de Carnaval juntos com as pessoas com deficiência do projeto: “Caminhando 

Juntos”. 

09.05.: Dia das mães (Orquestras de manhã e da tarde) 

24.05. Apresentação no Mai-Fest (Camerata ampliada) 

07.06. Apresentação na inauguração da biblioteca na Peinha. 

16.06. Apresentação na Rochester (Orquestra da manhã) 

27.06. Apresentações de dança na Festa Junina (as duas turmas) 

22.07. Apresentação na Casa Amarela para os visitantes do Congresso Panamericano. 

09.08. Centro Cultural apresentação da Camerata 

07.09. Centro Cultural: apresentação da Camerata com flautista 

09.09. Encontro com os músicos da Orquestra de Dresden. 

27.09. Apresentação na Escola Waldorf de São Paulo (Camerata) 

29. e 30. 09. Festa de São Micael 

09.10. Apresentação no Isban (parte da orquestra da tarde com Gerson) 

18.10 Apresentação Oktoberfest (orquestra da tarde) 

20.10 Apresentação no Teatro Itália, evento de responsabilidade Social 

30.10. Apresentação para a visita do grupo “Treffpunkt” na Casa Amarela (orquestra da 

manhã). 

31.10. Festa de Haloween. 

29.11. Apresentação final das duas orquestras 

05.12. Apresentação na Loja da Lapa da Maçonaria: Camerata. 

06.12. Apresentação das duas peças natalinas de teatro. 

20.12. Apresentação final da Camerata no Centro Cultural. 

Alem disto fizemos quatro apresentações para as crianças da Nossa Ciranda no Centro Cultural. 

Outras atividades especiais:  

25. e 26.06. Audições individuais 1. semestre 

09.08. audição dos alunos da Camerata. 

03.12. audições individuais: 2. Semestre. 
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Três reuniões de pais durante o ano. 

Alguns alunos assistiram concertos na Sala São Paulo e no Sesc. 

 

Nossa Ciranda – Peinha (CCA) 

 

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 

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 

Convenio com SAS: R$ 38.975,36 

 

Durante o ano atendemos: 

191- Crianças e adolescentes 

03 –  Crianças com deficiência 

110 -  Famílias 

48 -  Famílias que participam do Programa de Transferência de Renda 

19 -  Crianças aguardando vagas. 

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

66 -  Encaminhamentos para CREAS/CRAS. 

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

96 - Visitas domiciliares 

04 –  Encaminhamentos para a Educação 

 

Atividades com as crianças e adolescentes –  

(além das atividades de sempre que são a base do nosso trabalho)  

 

Educação Sexual – “Criança é Vida” – Nesse projeto, a Ivete e a Manuela fizeram o curso e os 

repassavam para as crianças do grupo da educadora Silvanete.  

Fizemos uma reunião com os pais para esclarecermos sobre o propósito do curso e para que 

eles assinassem a autorização para que as crianças participassem. Nesse encontro falamos a 

respeito de alguns temas e nos deparamos com a realidade de que ainda muitos adultos sabem 

pouco sobre seu próprio corpo.  

Quando começamos as aulas com as crianças, foi muito gratificante. A participação foi grande e 

as contribuições excelentes.  

Oficinas de Artes 

A voluntária Sophia, se propôs a fazer um trabalho com um grupo menor. No período da 

manha e tarde. A ideia era trabalhar com temas circenses. Ela e Nelly fizeram todo um trabalho, 

maravilhoso, de melhoria no espaço para atender as crianças, mas infelizmente, a Sophia não 

tinha muita habilidade pedagógica para trabalhar com crianças e acabou não dando certo.  

Mas em compensação, tivemos uma relação bastante boa com a Nelly e a Judith, que vieram 

para ajudar.  

mailto:ivick@ig.com.br
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A voluntaria Theresa, ensinou flauta e violino. Só três crianças puderam ter aulas de violino, 

mas isso fez uma diferença enorme no comportamento delas. Eles se mostraram mais gentis, 

mais responsáveis e orgulhosos de serem alunos das aulas de violino.  

Tivemos ainda, a Carol, que deu aulas de Hip Hop. Ela trabalhou com um pequeno grupo de 

crianças entre 9 e 10 anos, que fizeram uma apresentação na festa do final do ano, que deixou 

a todos de queixo caído. As meninas se apresentaram lindamente, com tranquilidade e muita 

autonomia. Deu para perceber que o trabalho da Carol foi feito com muita consciência, carinho 

e respeito. Foi ótimo. 

 

Na Páscoa fomos ao Parque das Hortênsias para procurarmos os ovos da Páscoa. As Crianças e 

adolescentes se divertiram muito. Os que ainda não conheciam o parque ficaram encantados 

com o espaço e com os animais. No inicio da tarde, fizemos um pique nique, enquanto três 

voluntários e mais uma educadora foram esconder os ovos nas trilhas. Depois da refeição 

todos saíram para procurar os ovos. Foi incrível como nossas crianças e adolescentes têm 

muita imaginação e fantasia. Foi lindo. Muitos ainda têm absoluta certeza de que o coelho da 

Páscoa existe. Os mais velhos sabem que não, mas mesmo assim ficaram entusiasmados com a 

procura e a emoção ao encontrarem os ovos.  

 

Em agosto tivemos a Mostra Sócio Educativa, no Céu Campo Limpo. Participamos com a 

exposição de trabalhos das crianças, entre eles, desenho com carvão, Maquete da Peinha feita 

pelos adolescentes e o Teatro da Lanterna, que foi muito aplaudido, apresentado pelas 

crianças de 9 a 11 anos.  

 

Neste ano pudemos reabrir a nossa biblioteca. Com o dinheiro da venda de um imóvel, 

pudemos contratar uma moradora que é professora de português, a Edimar, por meio período. 

Fizemos uma reinauguração no dia do festival do Yakissoba. 

 

A Festa do Yakissoba também foi excelente. Não pelo tanto que vendemos, mas 

principalmente para vivenciar a união da equipe e também a integração com colaboradores de 

toda a Monte Azul.  

 

Do dia 13.03.2014 ao dia 28.03.2014, recebemos a equipe do Cadastro Único. Recebemos um 

grande número de famílias do nosso serviço, do CCA Sto. Antonio e do SASF. Foi muito 

produtivo e nossa convivência veio a fortalecer ainda mais as nossas parcerias.  

 

No dia 28.03.2014 – Fizemos uma reunião com os pais e responsáveis, onde apresentamos o 

planejamento anual. Discutimos sobre as regras dentro de nossos espaços de atendimento e 

falamos sobre as visitas domiciliares.  

 

No dia 30.04.2014, fizemos uma apresentação das rodas de Páscoa, no anfiteatro. Tivemos a 

presença de muitas famílias e moradores da comunidade.  
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07.07.2014 – Festa Junina – Apresentação das crianças e integração com as famílias e 

comunidade. No final todos dançaram quadrilha com as crianças e terminou em festança geral.  

 

29.08.2014 – Em nossa reunião com os pais, tivemos a presença da Nenete Marien, que falou 

sobre a metodologia da pedagogia Waldorf. A importância da força de vontade e dos trabalhos 

manuais.  

 

Parcerias  

 

UBS Arariba – Disponibilizamos nossa sala de reunião para que os agentes de saúde possam se 

reunir com os idosos e hipertensos, além de outros eventos como campanhas para avaliação 

oftalmológica, encaminhamentos para mamografia, etc.  

 

Além disso, temos casos de famílias em situação de alta vulnerabilidade onde podemos atuar 

em ações integradas com as enfermeiras e agentes de saúde para o acompanhamento e 

encaminhamentos necessários.  

 

SASF – Esse serviço também é conveniado com o CRAS – Campo Limpo. A tarefa deles é de 

visitar e buscar encaminhamentos para as famílias da região de Vila Andrade. Eles fizeram todo 

um levantamento dos serviços e necessidades da região, além de oferecer programas de 

convivência e fortalecimento de vínculos.  

Desta forma, estamos trabalhando juntos e nos referenciando para o atendimento da 

comunidade. 

 

 CCA Santo Antônio – Associação Santa Cecilia. Trabalhamos em parceria através de 

encaminhamentos para atendimento da demanda da nossa região e também na organização 

de palestras conjuntas para a comunidade.  

 

Capacitação da equipe 

Nesse ano, trabalhamos em nossas reuniões de equipe, vários temas: 

O tema que permeou todo esse ano e sempre terá que ser trabalhado é “Porque assim e não 

de outro modo?” – O que é a Pedagogia Waldorf e o sentido das nossas atividades.  

Postura do educador, através de dramatização e reflexão. 

Também estamos relatando nossa biografia nos encontros com toda a equipe.  
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Tivemos um coral, ensaiado pela Judith. Foi muito enriquecedor para todo o grupo, inclusive 

para o desenvolvimento de alguns colaboradores mais tímidos que puderam mostrar sua voz e 

seu talento.  

 

Capacitação promovida pelo CRAS através da supervisão coletiva. 

Março – Tema – Trabalho em rede – O que é o trabalho em rede.  

Abril – Tema – Trabalho em rede – Quem são nossos parceiros? 

Maio, Junho, Julho – O tema foi Vulnerabilidade 

Agosto - Tema – “Oque herdamos e o que deixaremos” Apresentação artística dos grupos. 

Setembro – Tema - Família 

Outubro - Tema: Famílias - Avaliação de Risco e Planejamento a partir disso. 

Novembro – Modelo de Resiliência – Hércules, Trabalho em Rede. Articulação e Avaliação de 

2014. 

 

 

 

 

 

NOSSA CIRANDA HORIZONTE AZUL (CCA) 

Rua Agatino de Esparta 25, Jd. Horizonte Azul 

Convênio com SMADS R$ 52.656,13 

Coordenadora: Gisele Simões de Oliveira 

 

Relato do trabalho: 

 

O trabalho começou com uma nova gestão, Isabel coordenou o trabalho durante 10 anos e se 

desligou em dezembro de 2013 para trilhar um novo caminho na Escola de Resiliência, Gisele a 

Assistente Técnica com muito receio assumiu este cargo após passar por um processo seletivo 

interno . 

A Assistente Técnica assumindo a Gerencia do trabalho surgiu outra vaga no grupo. 

Viviane uma das educadoras que se formou em matemática no final do ano de 2013 participou 

da seleção e assumiu a função. Viviane assumindo o cargo abriu-se novamente outra seleção, 

nesta chegou a ex- aluna Vanessa que foi atendida há 15 anos pelo nosso serviço. 

Em março Vanessa iniciou seu trabalho em sala e a nova equipe estava completa. 

Durante o mês de março e abril preparamos a época da páscoa, as turmas fizeram cestinhas e 

coelhos de crochê e feltro. 

 Na quinta-feira que antecede o feriado de páscoa (17 de abril) as turmas se reuniram no salão 

para uma cerimônia foi servido suco de uva e pedaços de colombas como imagem da ultima 

ceia, os grupos apresentaram para os colegas e familiares as rodas trabalhadas. Na atividade de 

culinária fizeram colombas que foram entregues neste mesmo dia como presente para as 

famílias. A caça aos ovos aconteceu durante o passeio ao parque, as turmas se dividiram, 

algumas foram para o parque do Ibirapuera, outro grupo para o parque Vila Lobos. 
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Um dos grupos da faixa-etária de 13 a 14 anos realizou uma ação social no “Lar Santiago” um 

abrigo próximo ao nosso atendimento, houve uma visita ao espaço e cantaram músicas, tudo o 

que foi confeccionado (coelhos, e pães) foi doado para as crianças deste abrigo. 

Em maio no dia 1º houve a Feira do trabalhador a turma do Rodrigo da faixa-etária de 13 a 14 

anos apresentou uma peça teatral “A greve do lixeiro” e os demais grupos expuseram os 

trabalhos manuais realizados em sala. 

Na segunda semana foi comemorado “O dia das Mães” alguns grupos fizeram bolachinhas, imã 

de geladeira e tapetes de crochê. 

No dia 02 de Maio o educador Rodrigo realizou uma cirurgia no joelho e apresentou um 

atestado de 90 dias de afastamento, Josielma uma de nossas ex-alunas e hoje mãe de atendido 

assumiu o seu trabalho.  

Em Junho tivemos a festa Junina e copa do Mundo, em dia de jogo liberamos as turmas duas 

horas mais cedo, e as escolas Públicas anteciparam as férias com isto a frequência das crianças 

diminuiu. A festa Junina que acontece sempre no final do mês com as apresentações das 

crianças foi antecipada para o segundo final de semana deste mês, devido à baixa frequência 

citada acima. 

O tema trabalhado foi o Sertão, as turmas prepararam fuxico para decoração de cabelos e 

roupas e trouxeram músicas relacionadas. 

No dia 24 um grupo de 40 crianças participou da Colônia de Férias Solidárias Araucária e 

estiveram por sete dias neste local, perto de Campos do Jordão. 

O grupo dos menores 7 a 11 que ficou foi para a “Chacara Encantada”, um local que realiza uma 

programação de vivencia com animais (tirar leite da vaca, andar de charrete, etc...) e atividades 

recreativas, o outro grupo dos maiores 13 e 14 anos fez uma trilha monitorada pela reserva 

florestal de Embu- Guaçu. 

 

No mês de julho recebemos grupos da Mostra de teatro da Monte Azul que trouxe a Tininha 

Calazans que fez uma contação de histórias e a Trupe Dunavô. 

O Circo ponte das Estrelas também se apresentou no espaço com muito sucesso, como 

sempre. 

Em Agosto tivemos a caminha das Lanternas, um grupo encenou a história da “Menina da 

Lanterna” durante a semana para o CCA Instituto Rural que fica próximo do nosso espaço e 

para os pais no final de semana, em seguida tivemos oficina para confecção das lanternas e 

saímos para Caminhar no bairro com os pais.  

Em Setembro as crianças prepararam os canteiros para a chegada da Primavera.  

No dia 03 houve uma gincana realizada pelo Projeto “Rindo a toa” da dentista drª Marileia que 

trouxe brincadeiras e atividades com o tema da alimentação saudável. 

 O Sesc Santo Amaro dispôs de vagas para assistir ao espetáculo “Cão Fusão” e no final do mês 

dois grupos de crianças entre 7 a 10 anos assistiu este espetáculo. 

As turmas também trabalharam o tema do desafio e as sextas- feiras realizaram atividades que 

promovesse a confiança e o desafio. 

Em Outubro houve a Festa dos Povos, as turmas trabalharam o tema do Folclore Brasileiro 

durante os meses anteriores e expuseram os trabalhos manuais, versos e parlendas neste dia. 

Um grupo da Nossa Ciranda que faz oficina de violão se apresentou. 
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A festa foi comemorada no Dia das Crianças, o que gerou pouca participação da comunidade 

em relação aos anos anteriores. 

O encerramento da época de Micael aconteceu em Outubro, pois as turmas estavam muito 

envolvidas com a Festa dos Povos que foi antecipada devido ao segundo turno das eleições, os 

educadores ficaram muito felizes com as crianças durante a cerimônia de encerramento, as 

turmas entraram no salão de olhos vendados e fizeram o caminho do caracol acompanhados 

do educador, houve bastante silêncio e respeito, a voluntária Johanna acompanhou a 

cerimônia tocando piano. 

O clube dos Funcionários Públicos de São Paulo concedeu três dias para as crianças utilizarem o 

espaço e as crianças tiveram um dia muito divertido com uso da piscina. 

Novembro foi um mês de preparação das peças teatrais como encerramento de trabalho de 

final de ano. 

Em Dezembro o Nicolau passou e deixou o saquinho com maçã, nozes e pão de mel. Este ano 

ele surpreendeu a todos com o livro dourado relatando o comportamento das crianças em sala 

e desejando boas festas.  

As turmas prepararam teatro que foi apresentado às famílias e fizeram um passeio para o Clube 

Sonho Verde. 

No dia 19 de Dezembro os educadores apresentaram junto com a voluntaria Johana músicas 

em forma de coral, as crianças receberam um panetone para levar para casa. Neste mesmo dia 

foi realizado o desligamento da educadora Gislene Cristina, do Rodrigo e do Agente 

Operacional Carlos Henrique. 

 

 

 

 

 

 
 

Colônia de Férias Solidarias em 

Araucária: 
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   Apresentação de Natal 

 

TECENDO O FUTURO MONTE AZUL (CJ) 

 

Endereço: Vitalina Grasmann 290 Jardim Monte Azul. 

Convenio com SAS - R$ 29.687,74/mês 

Coordenadora: Rosana Dias 

 

Numero de atendidos:  

 180 Jovens atendidos 

 04 deficiência 

 168 famílias 

 24 famílias que participam do Programa de Transferência de Renda 

 10 Encaminhamentos serem atendidos na saúde. 

 24 Visitas domiciliares 

 3 Inserção para a Educação 

 6 encaminhados para Educação 

 18 abordagens domiciliares recebidas 

  

 Numero de atendidos: 80 Central de Oportunidades 

 Numero de atendidos: 35 Jovem Aprendiz 

  

 

Missão do trabalho com os Jovens: 

“Contribuir para inserção dos jovens no mercado de trabalho, despertando à 

admiração pela natureza e o homem, independente da sua crença. Desenvolvendo a 

sensibilidade ao belo, aos bons sentimentos, sempre enfatizando a liberdade com 

responsabilidade.” 

Para avaliarmos nosso trabalho, foram realizados questionários nos encontros com 

os pais, contendo percentual positivo e negativo do atendimento aos jovens. 

Oficinas 
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Teatro, Enfrentando Futuro com Coragem, Produção Musical no Computador, 

Hardware, Corte e Costura, Informática e Auxiliar Administrativo, Marcenaria, 

Panificação e culinária. 

Reformas 

Espaços Informática, Cozinha, Janelas na Casa Amarela e Panificação. 

Vivências especiais: 

Os Funcionários da Empresa Boehringer uma vez por semana trocaram cartas com 

alguns dos nossos jovens, com objetivo de que cada um conhecesse a vida do outro, 

foram um semestre de troca e no fim um grande evento onde puderam conhecer 

pessoalmente o seu amigo ”oculto”. Experiências muito ricas para ambas as partes. 

Dificuldades: 

Equipe nova; 

Licença maternidade da coordenadora. 

Um educador assumiu duas oficinas diferentes (Panificação e Corte Costura); 

Conflito entre Educadores; 

Nossos jovens fazendo uso da Maconha em varias partes da comunidade. (nossos 

jovens provocando debate sobre o uso inofensivo). 

 

Tecendo o Futuro 

Ao completar 15 anos e entrar no terceiro setênio da vida, o jovem vivencia drásticas 

mudanças físicas e, ao mesmo tempo, começa a desenvolver a maturidade 

intelectual, frequentemente acompanhada de crises, insegurança e de esforços 

idealistas. 

Para contribuir com essa fase, estabelecemos uma conexão entre sua realidade e o 

meio. Assim, tratamos de temas que auxiliam no entendimento partindo da roda de 

conversa onde puxamos o fio da meada que trás à tona os conhecimentos que os 

jovens trazem na bagagem. A partir das oficinas, conseguimos despertar o interesse 

nos jovens para a vida pessoal e profissional, possibilitando que cada um descubra 

seu verdadeiro talento ou como ser atuante no mundo, Teatro: Autoconhecimento 

e fortalecimento individual e para atuar em equipe e sociedade.Falamos sobre 

assuntos pouco conversado em suas casas, seja por vergonha, ou falta de abertura 

dos pais, esse bloqueio existe nas relações pais e filhos. É aí que conhecemos mais 

profundamente nossos jovens, descobrindo seus medos e conflitos, entendemos 

então o que os leva achar a família antiquada e com muitos problemas de 

relacionamento. A partir desse momento em diante conseguimos alcançá-los aos 

poucos sem forçar, até que se sintam seguros para compartilhar naturalmente com 

o grupo. São momentos de pura magia, embora com momentos tristes. A partir 

desta aproximação trocamos experiências inspiradoras.  

Acreditamos que todo o incentivo, persistência, associados ao conteúdo 

humanístico-técnico estão nos trazendo bons e efetivos resultados. 
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Programas Complementares 

 

A Central de Oportunidades hoje é um projeto que busca humanizar e promover no 

jovem maior conscientização em relação à sua entrada no mundo do trabalho. Para 

isso são realizados grupos de discussão, aulas e atividades culturais em que temas 

relevantes como ética, carreira profissional, família, política e cultura são 

desenvolvidos e debatidos com a intenção de que cada jovem, levando em conta 

sua individualidade, encontre sentido próprio no que diz respeito a esse período de 

vida que envolve os meandros e as complexidades constituintes da idade em 

relação com o mercado de trabalho. 

O curso é mensal. As atividades ocorrem de segunda à quinta-feira, durante 4 

(quatro) horas diárias, em períodos alternados mês a mês – ora o curso é realizado 

no período da manhã e ora no período da tarde, para a maior abrangência dos 

jovens. As aulas procuram dar protagonismo ao jovem, estimulando sempre se 

colocarem. Ao final é realizado um Trabalho de Conclusão de Curso tendo como 

norte a questão mais premente e significativa para o grupo. Em seguida é realizada, 

junto ao jovem, uma avaliação do curso, visando estarmos cientes das impressões 

dos alunos e aprimorarmos em nosso desempenho.  

Concluído o curso, o jovem é cadastrado no banco de dados de instituições 

parceiras da Central de Oportunidades. São instituições que fizeram parceria com o 

projeto a fim de oferecer oportunidade de emprego para os meninos. É importante 

lembrar que esse não é o foco principal do projeto, mas de empoderar, por 

exemplo, o aluno a procurar seu próprio emprego. 

Uma vez empregado é realizado o monitoramento. São estabelecidos contatos 

telefônicos com os jovens e com a empresa para verificarmos a qualidade da relação 

de ambos. Se for necessário, intervenções são feitas.  

Por ser um projeto que tem como mote o mundo trabalho, grande parte dos jovens, 

ao final do processo, tem a intenção de ter um emprego. Em relação a isso, já temos 

alguns dados relevantes do projeto: todos os jovens aprovados no curso, com mais 

de 18 anos, encontram-se atualmente empregados; temos recebido muitos elogios 

dos parceiros que recebem nossos jovens – ESF, P.J.Clarkers, Vivenda do Camarão, 

Delifresh, dentre outros; os jovens avaliam positivamente o curso, a maior parte 

deles deseja fazê-lo novamente. 

 

Programa Jovem Aprendiz Monte Azul 

Programa jovem Aprendiz, iniciamos turmas com 20 jovens na faixa etária de 14 à 21 

anos, com o objetivo de prepará-los para iniciar no mercado de trabalho de forma 

mais amadurecida e consciente. 

Na grade curricular as primeiras aulas, oferecemos conhecimentos e aprendizado 

em Atitude Empreendedora, Comunicação Oral e Escrita, Diversidade Cultural 
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Brasileira Relacionada ao Mundo do Trabalho e Informação sobre o Mercado de 

Trabalho. 

Trabalhamos as mais diversas ferramentas pedagógicas para aguçar o uso da 

criatividade, situações problema bastante próximas do dia-a-dia da vida e das 

empresas, desta forma o tempo todo trocamos a teoria pela prática, discutimos 

assuntos diversos, mas sempre pertinente à proposta do planejamento. 

Fizemos várias dinâmicas pondo em prática tudo que foi explicado e ensinado nas 

aulas técnicas, criamos situações problema, provocamos a criação de diálogos 

simulando atendimento telefônico e linguagem formal. 

 

Passeios /Palestras 

Procuramos extrair ao máximo de tudo, com aulas externas, em contato com a 

natureza, proporcionamos visitas a museus, pic-nic, cinema, CEU Casa Blanca, 

Parques, restaurantes, Sítios, Palestras droga dicção, DSTs, promovemos pequenos 

projetos que os incentive a pensar na geração. 

 

Relatos 

A nossa primeira jovem aprendiz foi Tamires, após concluir o período de contrato, 

foi admitida pela empresa e, está feliz, realizada e deve transferir-se para o noturno 

na faculdade para continuar investindo em seu potencial realizador. 

Gabriela era a mais “responsável” do curso. Sempre tomava à frente nas atividades. 

Tinha planos de prestar psicologia e volta e meia perguntava sobre a profissão. 

“qual a diferença entre psicologia e filosofia”, “psicologia é uma ciência?”, “dever 

ser muito louco atender alguém né?”, “Faz uma análise da gente?”. Além dessas 

questões, ela demostrava ser muito sensível em diversos momentos, 

compreendendo momentos de seriedade, tensão e alegria no grupo.Ela não tinha 

muito interesse em trabalhar, sempre reticente quando era apresentada essa 

possibilidade. Gostava de estudar, era uma das melhores alunas na escola, e 

gostaria de se preparar para o vestibular. Tem 16 anos. 

Júlia era a mais nova, tinha 14anos e 7 meses. Muito tímida, quase não falava. Nunca 

foi pressionada, mas sempre a convidava a participar. No momento em que se 

sentiu a vontade, falou de sua família (tema geralmente muito difícil de dizer). Os 

próprios colegas em atividades de grupo, a estimulavam a falar, oferecendo a 

palavra, dando prosseguimento a seus assuntos, demonstrando muita disposição a 

ouvi-la. Sua mãe parabenizou curso, dizendo que não sabia ao certo sobre o quê era 

o curso, pois Júlia não falava muito disso – e não queria muito saber, mas que com 

certeza estava sendo muito rica, sua filha nunca se expressara tanto em casa, 

passou a se comunicar com muito mais frequência. Agradeceu por isso.  

Gustavo tem 21 anos e está realizando a faculdade de Administração de Empresas. 

Era o mais velho do grupo. Um jovem com uma mentalidade muito voltada ao 

trabalho. Sempre vestido quase formalmente, sua postura nas discussões era como 
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se estivesse em uma entrevista de emprego. Pelo “excesso” de formalidade suas 

respostas acabavam sendo quase sempre “prontas”, não se colocando 

pessoalmente. Esse tipo de posicionamento o prejudicava em debates, pois quando 

as discussões caminhavam para níveis extremos, frequentemente entrava em 

contradição entre aquilo que argumentava e realmente acreditava. 

Foi trabalhado aos poucos, com perguntas que faziam ele voltar para dentro de si 

mesmo as respostas prontas diminuíram, e o seu potencial argumentativo – que já 

era forte – aumentou ainda mais. Antes ele não conseguia emprego, depois do 

curso quando fez a seleção para o ESF com mais de 20 concorrentes, passou em 

segundo lugar, na frente de candidatos com experiência e com terceiro grau 

completo. 

 

 
 

 

Tecendo o Futuro Horizonte Azul (CJ) 

Rua Agatino de Esparta 25, Jardim Horizonte Azul 

Convenio com SAS R$ 24.994,66/ mês 

Coordenadora: Ana Patricia 

Atendidos:  

72-     Adolescentes 

03 - adolescentes com deficiência 

68 - Famílias 

8 - Famílias que participam do Programa de Transferência de Renda 

32 - Adolescentes aguardando vagas. 

12 - Encaminhamentos de adolescentes para serem atendidos na saúde. 

42 - Encaminhamentos para CREAS/CRAS. 

38 - Visitas domiciliares 
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8 – Encaminhamentos para a Educação 

 

O trabalho deu continuidade com uma nova gestão em agosto de 2014, a 

coordenadora Cleide e se desligou, e eu Ana Patricia assumi o cargo de 

Coordenadora. 

Oferecemos aos jovens oficina de marcenaria, informática e o curso “Enfrentando o 

Futuro com Coragem”. Neste abordamos temas como “os reinos da natureza” “a 

responsabilidade do homem em relação à natureza”, o empreendedorismo, a 

família, meu projeto para o futuro entre outros.  

Teve a continuidade aos planejamentos já prontos até dezembro com algumas 

adequações, exemplo: Os educadores passaram a ter horário mais estruturado 

incluído tempo de preparação e estudo, como p.ex. o curso de Inglês e Espanhol 

com duração de uma hora cada em dias diferentes. Assim os educadores passaram 

a ter horário para fazer seus planejamentos, relatórios e participar de encontros 

pedagógicos, semanalmente o que fortaleceu a equipe. 

NO meio do ano tivemos muitos problemas com evasão dos cursos, atribuindo isto 

a mudança da coordenação. Foi feito uma campanha de divulgação e assim 

recuperamos a frequência dos usuários. 

Em Agosto tivemos a caminhada das Lanternas, os jovens fizeram oficina de 

lanternas durante a semana e saímos para caminhar no bairro com os pais e os 

jovens o que já é uma tradição na região. 

Em setembro tivemos a caminhada dos desafios para Paranapiacaba, (este passeio 

faz parte do modulo desafio do curso “enfrentando”).  

Em Outubro houve a Festa dos Povos, os jovens trabalharam durante a semana 

preparando a decoração do espaço, que foi as bandeiras dos países desenhadas e 

pintadas à mão e flores para a nossa área comum, os jovens montaram barracas de: 

Água de coco, churrasco e fricazza.  

A festa foi comemorada no Dia das Crianças, o que gerou pouca participação da 

comunidade em relação aos anos anteriores. 

Novembro: Preparativos da formatura, viagem e planejamento para 2015.  

Os cursos tiveram o encerramento em Dezembro  .  
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Formatura 2014 

  

 

CAMINHANDO JUNTOS  

NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

CAMINHANDO JUNTOS 

ANO 2014 
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Av. Tomás de Sousa 552– Jardim Monte Azul, São Paulo 

Telefone: 58 53 80 83     CEP:05836-350 

E-mail: caminhandojuntos@monteazul.org.br  

Distrito: São Luiz Subprefeitura: M Boi Mirim 

Número de vagas conveniadas: 80      Faixa etária: acima de 15 anos 

Horário de funcionamento: 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas 

 Convênios com CREAS: R$  39.127,26/ mês 

 

Durante o ano de 2014 atendemos: 

92- Pessoas com deficiência a partir de 15 anos 

91- Famílias 

44 - Famílias beneficiadas pelo Benefício de Prestação Continuada 

5- Famílias Beneficiadas pelos PTR Programas de Transferência de Renda 

47- Encaminhamentos para CREAS/CRAS 

1 - Encaminhamentos para a Rede – Serviços de Defesa de Direitos 

21 - Visitas domiciliares 

  

Neste ano a comunicação entre todos da equipe fluiu muito bem. As questões 

foram colocadas francamente o que contribuiu para um ambiente de trabalho 

produtivo e alegre. 

As reuniões de preparação de aula deram oportunidade de compartilhar, refletir, 

planejar, decidir. Nestas reuniões nos preparamos para as épocas cristãs com 

textos, estórias, e vivências e no final do ano fizemos as contemplação das 

Madonas e fizemos vivências e reflexões sobre os movimentos corporais, 

relacionando-os aos signos do zodíaco. Também nestas reuniões pudemos relatar e 

trocar umas com as outras as dificuldades vividas com os alunos e seus familiares.  

A Greice (psicóloga) ajudou nas situações mais difíceis, conversando com os alunos 

em crise, apoiando-os ajudando-os a se situar melhor e orientando as mães. 

A educadora Izilda deu o seu quarto ano de oficina de pintura, fez uma síntese de 

tudo o que viveu nos anos anteriores e os trabalhos saíram belíssimos.  Nos anos 

anteriores a Vernissage dos quadros dos alunos foram aqui no Centro Cultural, este 

ano foi no CEU Casa Blanca! Isto significa um passo grande para os alunos no 

sentido de se integrar com a sociedade que os cerca. 

Foram feitos algumas melhorias nos espaços internos e externos, mas ainda temos 

falta de espaço nos armários, problemas com o encanamento na sala de artes, 

janelas que precisam ser trocadas. 

Uma dificuldade também foi de usar o teatro para ensaios, devida a grande 

demanda deste espaço por outras turmas.  

Falta um professor de músico para atuar junto aos alunos que gostam muito de 

cantar e batucar. O convênio não paga mais as Horas Técnicas nem oficineiros 
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Tivemos a parceria com PAVS (programa ambiental verdes e saudáveis), Recebemos 

profissionais deste programa que nos ajudaram a desenvolver temas relacionados 

com o meio ambiente. 

Outra parceria foi com a Quadra são Caetano- é a quadra de futebol próxima daqui, 

aonde vamos, as sextas feiras, jogar bola. 

A parceria com a Federação de Entidades de Educação Terapêutica e Terapia Social 

possibilitou que Mariana acompanhasse/supervisionasse a Greice no atendimento 

ao Renato e à Tânia. Eles dois expandiram sua comunicação a olhos vistos.  

Uma grande parceria foi a com o Instituto Olga Kos com a oficina de Pintura 

inclusiva (1 x semana) e o Taekondo (2 x semana). A parceria com o Instituto Olga 

Kos com o Taekondo trouxe um novo ânimo para os alunos, todos muito 

entusiasmados, participativos. O Taekondo como um instrumento que promove o 

desenvolvimento corporal, a disciplina, o respeito, a sociabilidade e a alegria 

revelou-se muito eficiente.  Participaram do Festival de Caratê e Taekondo Olga Kos, 

no Pacaembu, no domingo dia 30 de novembro , com as demais pessoas com 

deficiência que participam deste projeto nas diversas instituições em São Paulo; 

participaram 72 pessoas entre os atendidos e seus familiares 

Temos a área de Relações Internacionais que nos provê voluntários brasileiros, por 2 

meses. 

Voluntários estrangeiros –Fundação de Amigos da Pedagogia Waldorf- tivemos duas 

ótimas voluntárias que ficaram um semestre todinho conosco! Uma benção, jovens 

cheias de iniciativa, pareciam já ter lidado com o nosso público, tão facilmente se 

engajaram no trabalho. A Yara até foi um exemplo de atuação para nós. O 

voluntário Juan fez um trabalho muito bom com os alunos no jardim 

Dr Michel continuou nos oferecendo Curso sobre Saúde Mental quinzenalmente;   

Evinha deu um curso básico sobre Libras para a turma da tarde;  

 Mônica Roshell continuou seu trabalho voluntário como fonoaudióloga 1 x semana  

Duas estagiarias de Nutrição contribuíram  junto aos alunos com Síndrome de 

Down, observando, orientando os pais e educadores , caso a caso. 

Parceria com o Tecendo o Futuro: um aluno da Suely  frequenta o Tecendo Futuro 

no contraturno, e pudemos acompanhar essa inclusão  bem de perto, está dando 

certo! 

Cursos : 

Leidivânia participou do curso de Pedagogia de Emergência no PAIDEIA 

Nenete participou do encontro de psicólogos e do curso Transtornos de 

Personalidade, diagnóstico através da orientação espacial  na SAB. 

ADVERSIDADES 

Também aconteceram coisas tristes bem específicas, como por exemplo o Ronalde, 

aluno que está conosco desde o início, ficou bem doente , teve uma piora no seu 

estado de saúde (problemas circulatórios) e não vem já há meses. A Jociane teve 

um irmão assassinado pela polícia, sua família está bem desarticulada , pensam em 
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ir para a casa da avó em outro estado, com medo de problemas e para sair deste 

ambiente. O Amós  tem um irmão envolvido com o tráfico, a família mudou-se para 

Minas para preservar-se de represálias. Acompanhamos esses caos bem de perto 

mas não foi possível ajudar. 

E assim continuamos Caminhando Juntos em 2014 e continuaremos em 2015. 
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Educação 

 
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 e traz segurança. 

 

INFÂNCIA QUERIDA MONTE AZUL 
CEI - Particular Conveniado Monte Azul A.C. 

Rua: Vitalina Grassmann nº. 290 

Viela da Nivalda / Viela 11 

Bairro: Jardim Mirante 

CEP: 05801-110 

Fone 5852-3035/FAX-5852-3031/5852-3030 

 

Numero de atendidos: 130  

Recursos Financeiros utilizados: R$ 66.290,00/mês 

 

1. Língua Materna: 

 

Trabalhamos a língua materna falando de forma correta e afetiva. O dia-a-dia é permeado 

por brincadeiras, canções e poesias. NO berçário cultivamos conversas individuais com as 

crianças na hora de trocar e do banho, descrevendo o que estamos fazendo.  

A partir do MG 1 contamos pequenas histórias. Respondemos sempre as perguntas das 

crianças. Cantamos cantigas de roda. 

Introduzir livros ricos em imagens com pequenas frases. 

 

Avaliação: 

Acreditamos ter alcançado o objetivo, pois as crianças aprenderam a falar corretamente 

dentro das suas capacidades e se expressam  formando frases inteiras e utilizando um  

extenso vocabulário. 

 

 

2.  Coordenação motora  
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Aprender a dominar seu corpo e orientar-se no espaço. 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.  

No berçário: Oferecemos 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. Ainda no berçário organizamos o espaço com pequenos degraus, e 

obstáculos conforme o desenvolvimento dos bebês.  

Incentivamos as crianças maiores na área externa através de brincadeiras, versos e canções 

de pular, balançar, correr, subir, rolar etc. 

Faz parte do nosso dia-a-dia: Brincar de trabalhar, por exemplo, fazer canteiros, regar as 

plantas, brincar na areia, varrer o quintal, lixar  os brinquedo.  

Avaliação: A alegria de se movimentar é visível e a maioria das crianças se desenvolveu 

continuamente para uma segurança e equilíbrio cada vez maior. 

 

 

3. Música:  

 

Diariamente  cantamos canções com gestos para as crianças imitarem, utilizamos materiais 

naturais para percussão, como sementes. A alegria e o sentimento de bem-estar são 

visíveis. Aproveitando as capacidades de imitação das crianças procuramos cantar afinado, 

desenvolvendo assim também a Audição. 

A partir do maternal desenvolvemos pequenas rodas rítmicas que são vivenciadas 

diariamente e que trazem o conteúdo da época através de musica, poesia e teatro. Dentro 

do possível possibilitamos que as crianças ouvem 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. 

 

4. Artes Visuais: 

 

Desenhamos com giz de cera e oferecemos pintura com mingau, modelagem com argila ou 

massinha. Pintura com aquarela começamos no segundo semestre. 

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 nesta faixa etária a criança quer seguir o 

seu próprio impulso, não obedecer a ordens. 

 

5. Matemática: 

 

As professoras incluem em suas rotinas conteúdos práticos para o aprendizado da noção de 

ordem e quantidades. 
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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. 

 

6. Socialização:  

 

O objetivo é Integrar o trabalho da creche com a comunidade e com os pais. Desenvolver 

respeito mutuo entre famílias e o CEI. 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.  

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. Fazemos visitas domiciliares e possibilitar aos pais vivencias na creche. 

Organização de mutirões. 

Entre as crianças procuramos ensinar através do exemplo, dando carinho para  aos colegas. 

Desviar agressões com brincadeiras, dentro do possível, dar atenção individual as crianças. 

Avaliação: No brincar de “faz de conta” as crianças exercitaram a socialização com os 

colegas. O ritmo trouxe confiança, facilitando o respeito às regras estabelecidas pelo grupo 

e pela educadora. 

Realizamos reuniões semestrais e encontros com os pais sempre que se fazia necessário. 

Também realizamos a festa junina e o bazar pedagógico, tudo com muita cumplicidade dos 

pais e amigos da Monte Azul. 

As educadoras realizaram as visitas domiciliares. Todos estes esforços resultaram em uma 

harmonia entre Creche, comunidade e os pais. 

 

7. Saúde e Nutrição: 

 

Para alcançar bem estar e qualidade de saúde das crianças  oferecemos uma alimentação 

saudável. 

Preparamos com as crianças saladas, sobremesas etc. Temos uma pequena cozinha em 

cada sala onde as crianças podem ajudar na preparação das refeições, e incentivando-as a 

comer. Ensinamos escovação de dentes corretamente. Iniciação ao uso do vaso sanitário.  

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. 

 

8. Integração de crianças com deficiência: 

 

Neste ano tivemos uma criança com deficiência mental e física. 
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Lara, estava  sendo diagnosticada pelos médicos do nosso ambulatório. Infelizmente Lara 

faltava muito impossibilitando o acompanhamento por parte da creche. Todo o trabalho 

feito no ano anterior foi desfeito pelo fato da mãe não colaborar nem um pouco no 

desenvolvimento da filha, faltando nas reuniões e nas conversas individuais. Esse processo 

resultou no cancelamento da vaga sendo feita a consulta com a DRE Campo Limpo e 

aconselhamento do Conselho Tutelar.  

 

9. Infraestrutura:  

Melhoramos o pátio externo colocando grama, aumentando o tanque de areia, plantando 

plantas para embelezamento inclusive um pé de pitanga e acerola Providenciamos a pintura 

da casinha, colocação de piso ecólogo no playground, elevador para alimentos e pintura 

geral da creche. 

As crianças puderam ter mais contato com as plantas, plantando e cuidando das mesmas 

ajudando a cuidar dos espaços. 

 

Conte algo que foi muito especial neste ano:  

 

 Realizamos as nossas festas, teatro de Stª Elizabeth , Passeio de Páscoa, Café de 

Pentecostes, São João ( com comidas típicas e brincadeiras), Caracol 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 pais 

 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,  e assuntos pertinentes de 

cada sala.   

 Realizamos 85% das visitas domiciliares 

 Em Julho tivemos o recesso escolar, esta ano foi diferente do ano passado 

atendemos as crianças todo o mês de Julho fazendo revezamento de 15 em 15 dias  com a 

equipe de trabalho a média de atendimento foi de 35 crianças neste mês. 

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

 Realizamos o bazar pedagógico em Novembro. 

 

 

INFÂNCIA 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: R$ 40.965,00/ mês 
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1. Língua Materna: 

 

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, versos e brincadeiras tudo em um 

processo diário. 

Avaliação: O processo foi satisfatório, pois podemos perceber o quanto as crianças 

assimilam a linguagem falada no seu ambiente e a felicidade que este processo causa 

nelas.  

 

 

2.  Coordenação motora 

Procuramos criar um ambiente de confiança, onde as crianças cada uma da sua maneira 

aprende a dominar o seu corpo e  orientar-se no espaço. O espaço cresce com a criança 

e colocamos pequenos desafios de acordo com o desenvolvimento de cada turma: subir 

e descer de pequenos degraus,  escadas, correr, balançar, pular etc.  

Avaliação: Podemos perceber no decorrer do ano que muitas crianças atingiram o 

esperado aprendendo subir, descer escadas de maneira equilibrada, pular com um pé só, 

rolar, correr com mais segurança. O nosso espaço, é amplo, temos gramado, terra, 

barranco e as crianças puderam explorá-lo ao máximo. 

 

3. Musica:  

 

Ao cantar as crianças desenvolvem a audição e senso rítmico, pois a musica trás    

harmonia ao ambiente e pode  permear  toda a rotina na creche. Canções com gestos,  

materiais naturais para percussão, chocalhos, sementes, madeira tudo isto promove a 

vontade de expressar musicalmente. Não usamos meios eletrônicos porque queremos 

que as crianças vivenciem os tons na sua forma natural e real. 

Avaliação: O objetivo foi alcançado de maneira esperada. “Quem canta os males        

espanta”: a voz humana é um presente divino e as crianças se encantam com ela. Alegria 

e leveza permeia o dia-a-dia. 

 

4.  Artes Visuais 

 

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 fazem parte do dia-a-dia. Essas 

atividades são livres estimulando a fantasia da criança. 

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 para 

possibilitar a vivencia das secundarias no momento de pintar). O  desenho é muito 

importante porque expressa o desenvolvimento das crianças. Esta atividade foi realizada 
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com muito sucesso e pudemos perceber no decorrer do ano o quanto elas se 

desenvolveram e da felicidade de cada um com suas conquistas.   

 

5.  Matemática 

 

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 com o universo 

matemático fazendo descobertas, organizando o pensamento e fazendo associações. 

Avaliação: As crianças a partir de dois anos assimilaram cada vez mais o processo. Ajudaram 

com entusiasmo na hora de arrumar e chamaram com orgulho a professora para mostrar a 

ordem na casinha de bonecas ou no cantinho dos panos.  

 

 

6. 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, eis os 

desafios neste aspecto do nosso trabalho. 

Os professores ensinam através dos exemplos, carinho com os amigos, procurar sempre 

dar uma atenção individual  a cada criança, não exigir demais. O ritmo do dia é muito 

importante porque a criança aprende a confiar e sente segurança. 

Fizemos reunião de pais, mutirões, visitas domiciliares, conversas individuais com as 

famílias. 

Avaliação: Fizemos muitas conversas individuais com os pais e 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). Pudemos perceber também o quanto as crianças aprenderam a 

respeitar os amigos, professores e demais funcionários da creche. 

 

7. Saúde e Nutrição: 

 

Prima-se pelo bem estar da criança, uma boa alimentação apresentando uma variedade de 

alimentos, procurando sempre respeitar a disposição de cada criança em comer ou não um 

alimento. Conhecer variedades de alimentos e sabores. Promover boa saúde, e fortalecer o 

sistema imunológico. Ensinar escovação de dentes, iniciação do uso do vaso sanitário.  

As crianças ajudam no preparo dos alimentos, a fazer pão, saladas (frutas e folhas),  

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, confirmado pela dentista Dra. Marileia. Conseguimos manter uma 

alimentação integral e fazer com que as crianças e os adultos aderissem a ela.  

 

8. Integração de crianças com deficiência: 
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Não tivemos crianças nessas condições no ano de 2014. 

 

9. Formação continuada: 

 

Realizamos conversas individuais com cada funcionário com o foco no  desenvolvimento 

profissional e humano do mesmo. 

 

Realizamos reuniões pedagógicas quinzenalmente com as professoras, ás quartas-feiras, 

tratando de temas pertinentes à compreensão da criança e desenvolvimento do trabalho. 

 

Quatro professores, a coordenadora e a diretora participaram de um encontro de dois dias 

na SAB nos dias 20 e 21/12/2014. O tema foi Celebrando o aniversário da criança pequena. 

 

 O ano de 2014 para nós Infância Querida Peinha, foi um ano de firmar os passos, de 

estruturação 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. 

 

Elaboramos em conjunto, toda equipe, a missão da nossa área, que foi um processo muito 

rico e conscientizador. 

 

 

INFÂNCIA QUERIDA HORIZONTE AZUL  
 

CEI Horizonte Azul 

Endereço:  

Rua Agatino de Esparta nº 09 

Bairro: Jardim Horizonte Azul 

CEP: 04963-130 

Fone 5839 1250 

 

Numero de atendidos: 103 crianças. 

Recursos Financeiros utilizados: R$ 54.677,00 

 

Neste CEI que é localizado no mesmo bairro do CEI Peinha desenvolvemos os mesmos 

temas como neste.  Em forma de épocas, ou centros de interesse preparamos e celebramos 

varias festas junto com as famílias e a comunidade: 

 

Realizamos as festa das épocas:  

 

Na primeira época a Páscoa fizemos uma roda rítmica com este tema, confeccionamos 

cestinhas para a procura dos ovos, que aconteceu na nossa chácara espaço privilegiado do 

nosso CEI.  
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Época das profissões falar sobre as diversas profissões, pesquisar sobre as profissões dos 

pais, interação das crianças  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 uma festa junina só para as crianças da creche, onde 

elas puderam brincar na pescaria, tirar leite da vaca e tombar lata. 

Época do Inverno com a estória da Menina da Lanterna que procura a luz perdida. Fizemos 

um teatro “Menina da Lanterna” e cada criança ajudou na confecção de uma lanterna. 

Passeamos pelas salas com às lanternas acesas 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.). Preparamos os canteirinhos para serem plantadas. 

Época da Primavera, brincadeiras populares. Realizamos a roda rítmica com este conteúdo 

da primavera e continuamos a preparar a terra para o plantio das sementinhas juntadas 

pelas crianças. 

Celebramos uma bela festa de primavera: cada criança recebeu uma coroa de flores, 

preparamos um lanche especial com frutas e soltamos balões coloridos que carregavam 

sementes para longe.  

Para preparar o Natal contamos a historia do Barco de Advento. São Nicolau visitou as salas 

dos minigrupos e contou como Maria esta preparando uma camisinha dourada para o 

Menino Jesus. Montamos um presépio em cada sala com a ajuda das crianças. 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 2014. 
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A Festa de Aniversario é um momento muito importante na vida da criança e nos 

aproveitamos este momento, para que a criança sinta que ela é única, que neste dia ela é a 

pessoa mais importante do mundo e que todos os outros celebram a presença do 

aniversariante. A professora conta a historia desta criança, como ela veio ao mundo e qual 
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família ela escolheu. As outras crianças fazem presentes para ela. O bolo de aniversario é 

feito por todos. O aniversariante ganha uma coroa e uma capa de príncipe/princesa.  

 

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 de alimentos e outros. 

Trabalhamos a nutrição com as crianças quando sentamos à mesa e servimos com uma 

toalha limpa, enfeitado com uma flor, falamos um verso de agradecimento e desejamos um 

bom apetite à todos. O ato de alimentar-se se torna um ritual o que facilita comer verduras, 

legumes, frutas e outros alimentos saudáveis e talvez desconhecidos. 

Escovação dos dentes todos os dias após ás refeições, comer alimentos duros e sólidos 

para exercitar a mastigação, servir para as crianças alimentos como o suco, evitando o 

açúcar industrializado. 

Avaliação: Contamos com uma boa participação dos pais nas reuniões (entre 50 e 80%) 

Percebemos satisfação e comprometimento. As crianças estão felizes , não choram, 

querem brincar, são alegres, sempre cantando, conversando e fazendo perguntas. Muitas 

famílias percebem o desenvolvimento. 

 

O que foi especial neste ano: 

- Ver as crianças satisfeitas brincando na chácara e o berçário tranquilo. 

- O contentamento (confiança) dos pais pelas crianças estarem felizes no CEI. 

- Evasão zero (não há rotatividade de crianças). 

- Equipe de trabalho feliz. 

- O sorriso das crianças. 

- Aprender a Pedagogia Waldorf (Professora nova) 

- Famílias procuram a continuidade após o MGII, informação para inscrição no Jardim da 

Escola de Resiliência (ensino fundamental Waldorf até a quinta série) 

 

 

ESCOLA DE RESILIÊNCIA – Ensino Fundamental até a 5ª Série 

 

Endereço: Rua Agatino de Esparta 25, Jd. Horizonte Azul 

Atendimento em 2014:  

Diretor: Mario Zoriki 

Mantido por doações particulares 

Gratuito para as famílias da comunidade. 

 

           Neste ano, com grande alegria, a nossa primeira turma de alunos do Ensino 

Fundamental Ciclo I (1º ao 5º Ano) concluiu a sua formação. Todos os alunos desta 

classe foram matriculados na Escola Estadual de  

Ensino Fundamental Jardim do Carmo, situada a apenas 1 km de nossa escola. 

           Ao longo do ano, a classe do 5º Ano (15 alunos) esteve durante quatro dias em 

Boracéia, localizada a 40 km de Bertioga, onde vivenciou como vive a comunidade 
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dos índios tupi-guarani, suas músicas e danças, seu artesanato, as cachoeiras, os rios 

e suas águas límpidas, sua forma de viver sem ambições e interesses pessoais. 

Aprenderam que o pajé é a divindade quem o escolhe (e não pode jamais renunciar 

ao cargo); o cacique, porém, é eleito pelos humanos (e pode renunciar ou também 

ser destituído do cargo pela comunidade). 

           Dois alunos desse 5º Ano vivenciaram o mar  de Boracéia pela primeira vez em 

suas vidas. 

           Tudo isso foi possível graças aos pais da Escola Ouro Verde de Belo Horizonte 

que doaram o transporte até Boracéia. Foi uma excursão pedagógica realizada em 

companhia dos alunos e professores do 5º Ano de Belo Horizonte (21 alunos). 

           Em dezembro, coroando o trabalho do 5º Ano, outro presente: os pais dos 

dois 5º Anos da Escola Rudolf Steiner, em conjunto, ofereceram aos alunos do nosso 

5º Ano uma excursão pedagógica aos mangues de Ubatuba; os custos da viagem, 

hospedagem e alimentação foram doados pelos pais das duas classes. 

         A cada dia, a Escola de Resiliência  vai ganhando maior visibilidade e 

reconhecimento pela nossa comunidade Horizonte Azul-e-Vera Cruz. Cada classe 

tem  média de 20 a 24 alunos e a procura por vagas tem aumentado.  

          Os alunos de duas classes de Ensino Médio (Escola Waldorf Francisco de Assis, 

zona norte e Escola Waldorf São Paulo, Vila Olímpia) estiveram por uma semana 

residindo e trabalhando nos Berçários, Creches, Jardim de Infância, Ensino 

Fundamental, Nossa Ciranda, Horta, Coleta Seletiva e Tecendo o Futuro. 

          Os alunos do 3º Ano da Escola Waldorf  Alecrim Dourado, bairro Ipiranga, 

estiveram na Chácara durante um dia inteiro convivendo com nossas crianças do 3º 

Ano. 

        Muitos alunos do Seminário Pedagógico Waldorf e muitos alunos de 

Universidades de Pedagogia têm nos procurado para a realização de seus estágios. 

        Em novembro, com grande surpresa e alegria recebemos a notícia do 

apadrinhamento de 100 crianças nossas pela Associação Pedagógica Rudolf Steiner, 

firmando e buscando assim constituir uma grande parceria institucional e espiritual. 
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Saúde 

 
Ambulatório Médico Terapêutico Monte Azul 

 
Endereço: Rua Vitalina Grassmann 290 

Tel.: 5852 3032 

Gestora Clinica: Dra. Ariane Castro 

Coordenadora Administrativa: Fatima Ferretti 

Recursos financeiro de parceiros: 692.805,38 (Fundação Mahle, ICVMS, FUMCAD, doação 

de pessoas físicas)Pagamento de consultas R$ 18.050,00. 

 

O Ambulatório Médico Terapêutico Monte Azul vem ganhando força e visibilidade a cada 

ano e de forma crescente. 

Os casos de sucesso terapêutico se refletem nos depoimentos de pessoas que tiveram não 

só seus sintomas controlados, mas a presença de uma vital mudança na biografia através da 

ajuda da equipe do ambulatório da Monte Azul. Depoimentos como: “Eu gostaria de 

colocar em palavras toda ajuda que vocês me deram, mas não encontro descrição se não 

falar que vocês são abençoados” fazem parte do dia a dia da equipe. 

Com relação aos avanços dos projetos e realizações descritas no último relatório, segue a 

lista dos principais: 

1. Ampliação das especialidades médicas  

Ampliamos em 300% o número de especialidades médicas desde 2013. o ambulatório 

quanto da visibilidade nacional e internacional que o mesmo representa tanto em termos 

de número de atendimentos clínicos – 4.373 no ano de 2014 - como de resolutividade de 

problemas das mais diversas etiologias – 8.613 procedimentos de enfermagem. Em anexo, 

encontra-se o gráfico de atendimentos bem como o quadro atual de Contamos hoje com 

nove especialistas médicos para servir pessoas que moram na favela da Monte Azul bem 

como contribuintes para a autossustentabilidade do ambulatório através da “Quarta-Faz-

Bem”. Além disso, contamos com experiente equipe multidisciplinar composta por 

especialistas em Terapia Familiar, Aconselhamento Biográfico, Coaching, Psicopedagogia, 

Reorganização Neuro-funcional, Terapia Artística, Odontologia, Euritmia, Enfermagem, 

Auxiliar de Enfermagem, Fisioterapia, Massagem Rítmica, Deslizamento e Enfaixamento. 

Nenhum outro centro de tratamento Antroposófico com responsabilidade social possui 

tamanha gama de especialistas médicos ou especialistas da equipe multidisciplinar em 

saúde. A fundação que contribuir de forma contínua com a Monte Azul se beneficiará tanto 

dos serviços colaboradores do Ambulatório da Monte Azul; 

2. Acessibilidade aos medicamentos Antroposóficos 

É de grande preocupação o alto custo dos medicamentos Antroposóficos, considerando a 

condição socioeconômica da maioria das pessoas do nosso país. A equipe do ambulatório, 

representada pela gestora clínica, levou diversas iniciativas para o grupo de Metas da 

Monte Azul a fim de articular subsídios para o fornecimento de medicamentos à população 

moradora das favelas da Monte Azul. A estratégia, agora, será buscar parcerias para o 

objetivo de tornar democrático o tratamento medicamentoso Antroposófico. Além disso, 
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continuamos com as parcerias conquistadas com a Weleda, a qual fornece descontos aos 

que se tratam na Monte Azul e com a Sirimim, contribuinte de 30 frascos de medicamentos 

por mês; 

3. Cuidado com as crianças  

Motivo principal do surgimento da Monte Azul, o cuidado com a educação e saúde das 

crianças continua uma prioridade. O ambulatório continua aberto a todas as crianças da 

comunidade sem cobrar pelos atendimentos. Esta rotina zela pela manutenção da saúde ou 

tratamento de doenças, principalmente as do âmbito comportamental da família ou pelas 

que sofrem de violência doméstica, problema considerado prioritário mundialmente. A 

ampliação do cuidado para além da área da saúde, através da psicopedagogia, também 

teve seu reflexo as dinâmicas das crianças atendidas com índice de sucesso em 100%. 

4. Antroposofia e o Ambulatório da Monte Azul no SUS 

Polo de Práticas Integrativas e Complementares: intensificamos as discussões sobre a 

questão do Sistema Único de Saúde (SUS) entrar no ambulatório como um financiador. Faz-

se importante a contextualização do grupo de apoio sobre o trabalho com saúde dentro do 

SUS. Existe um desafio em ser inserido dentro do SUS e, ao mesmo tempo, manter a 

qualidade de atendimento que é oferecida no ambulatório da Monte Azul nos dias de hoje. 

Sabe-se que os trabalhadores do sistema público de saúde, dentro da Estratégia Saúde da 

Família, possuem até duas vezes mais doenças mentais do que a população geral, entre elas 

a depressão e a ansiedade. Isto está sendo escrito em tese de doutorado a ser defendida na 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo neste ano. A principal fonte de 

doença e “Burnout” entre os trabalhadores de Atenção Primária no SUS, em São Paulo, se 

dá pela situação de violência em que os trabalhadores são expostos dia a dia. Violência por 

parte da alta demanda por atendimentos em detrimento da restrição do tempo para 

atender às necessidades integrais da pessoa doente bem como violência pela restrição da 

autonomia médica frente à gestão das necessidades da pessoa que procura por cuidado. 

Por último, violência por parte dos próprios usuários de um sistema de saúde considerado, 

muitas vezes, ruim e ineficaz. O modelo de funcionamento de uma unidade de saúde do 

SUS geralmente é rígido sem abertura para individualização de tratamento, como é de 

praxe na Medicina Antroposófica. Com este cenário, o grupo do Ambulatório Terapêutico 

da Monte Azul está decidido a manter a decisão de procurar convênio com  o SUS, desde 

que sejam respeitados os princípios de qualidade em atendimento humano que a Medicina 

Antroposófica preconiza. Isso é perfeitamente possível, considerando as experiências de 

outras cidades (Juiz de Fora e São João del Rei) em que o SUS se juntou com as terapias 

Antroposóficas em termos de auxílio de financiamento. Até o momento de negociação e 

articulação política, nenhuma abertura por parte do gestor municipal em saúde foi dada à 

Política de Práticas Integrativas e Complementares, principalmente na Monte Azul. 

Seguimos com este objetivo a passos firmes e metas iluminadas pela filosofia da instituição: 

O projeto de “UBS Integral” com inclusão da Antroposofia dentro do planejamento da 

Secretaria Municipal de Saúde foi cortado por não haver interesse nem abertura política por 

parte dos gestores de saúde neste tema. A gestão do ambulatório não desiste de fazer 

novas tentativas para incluir a Antroposofia no SUS através da Monte Azul; 

5. Capacitações em Antroposofia 

Conseguimos bolsas de 100% para quatro enfermeiras da Monte Azul se formarem em 

Antroposofia. Duas delas do ambulatório Monte Azul e duas da casa Ângela, com quem 
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estreitamos os laços de parceria de trabalho. Hoje, no mercado de trabalho, existem 

pouquíssimas enfermeiras capacitadas em Antroposofia e a demanda de atendimento se 

faz cada vez maior. Mais uma vez a articulação gestora do ambulatório contribuiu para o 

crescimento da Antroposofia na área da saúde; 

6. Reorganização Neuro-funcional 

Realizada proposta de parceria com a clínica Padovan para casos graves e de alta 

vulnerabilidade socioeconômica na Monte Azul. Neste ano será retomado o fluxo de 

encaminhamentos de pacientes bem como os critérios de elegibilidade para esta terapia; 

7. Ampliação das terapias Antroposóficas 

Foi incluída a terapia pela Euritmia neste ano e a Elizabeth Canelada está a frente dos 

atendimentos. Com a Euritmia, fica completa a rede de atendimento na linha 

Antroposófica. Outra ampliação no ano de 2014 foi a dos deslizamentos, espécie de 

massagem com o objetivo de melhorar a vitalidade da pessoa com diversos problemas de 

saúde. No ano de 2013 foram realizados 21 atendimentos. Em 2014 aumentamos 319% o 

número de deslizamentos e o tempo de espera pelo atendimento diminuiu 

proporcionalmente; 

8. Nutrição e Antroposofia 

Parceria com nutricionista contratada para as creches e capacitação em Nutrição 

Antroposófica. A gestão do ambulatório se comprometeu a coordenar também a parte de 

nutrição da Monte Azul e já foi iniciada a capacitação da nutrição sob o ponto de vista da 

Antroposofia tanto para a criança, nas suas diferentes necessidades durante o crescimento, 

quanto para o adulto; 

9. Pesquisa na Monte Azul 

O ambulatório Monte Azul já serve como polo de excelência em atendimento e, agora, 

também em pesquisa. Com mais de 13 mil pessoas cadastradas no ambulatório e o 

montante de quase 13 mil atendimentos por ano é de se esperar que haja dados suficientes 

para publicações científicas em revistas nacionais e internacionais de qualidade. Uma 

capacitação em pesquisa clínica pelo instituto de pesquisa da Universidade de Harvard está 

sendo feita pela gestora clínica do ambulatório a fim de aprimorar a linguagem científica 

que traduza os benefícios trazidos pelas terapias Antroposóficas no ambulatório da Monte 

Azul. Com isso a visibilidade internacional da Monte Azul deve aumentar de forma 

considerável nos próximos anos e, com ela, a empresa financiadora do ambulatório ficará 

também em evidência. Para apoio científico, contamos com a coordenadora científica da 

Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, Eliane Follador, com quem já foi iniciado 

um projeto de pesquisa; 

 10. Fortalecimento da parceria com Casa Ângela 

As ações em saúde do ambulatório da Monte Azul continuam com suas forças somadas às 

da casa Ângela, como tem sido feito desde sua fundação. Assistência médica já está sendo 

oferecida conforme prioridade de urgência dada pelas enfermeiras da casa Ângela ou pela 

Anke. Mulheres com suspeita de gravidez ou gravidez confirmada são encaminhadas do 

ambulatório para a casa de parto. A experiência de gestão que a casa Ângela acumula 

auxilia a gestão clínica do Ambulatório Monte Azul; 

 11.Campo de estágio em Medicina Antroposófica  

O ambulatório da Monte Azul, desde sua criação, tem servido de centro de assistência e 

ensino na Medicina Antroposófica. Grandes nomes da Medicina Antroposófica passaram 
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pela formação médica na Monte Azul e hoje não é diferente. Uma parceria com os 

coordenadores do curso de Medicina Antroposófica foi feita e acordado que a Monte Azul 

voltará a servir de local de estágio para os que cursam o segundo ano da Medicina 

Antroposófica; 

 12.Banco de dados eletrônico no Ambulatório 

Foi recebida doação de um banco de dados eletrônico, mais uma aquisição fruto de 

parcerias com colaboradores do ambulatório da Monte Azul. O acordo tratou-se da doação 

de um programa de prontuário eletrônico multidisciplinar que contemple dados clínicos 

alopáticos com dados de anamnese, diagnóstico e terapêutica Antroposófica para a Monte 

Azul. Iniciado o processo de articulação junto à ABMA Nacional para uma junta médico-

terapêutica que opine nos itens essenciais a constar neste “software”. 

Inúmeras ações de bem são feitas diariamente por todos os que se dedicam ao 

atendimento no ambulatório da Monte Azul. Gratidão é o que permeia não só a fala dos 

pacientes como, principalmente, dos que trabalham direta e indiretamente no cuidado com 

a pessoa humana.  

ATENDIMENTO MÉDICO - ODONTOLÓGICO E TERAPÊUTICO 

Especialidade FEV/DEZ-14 TOTAL % 

MÉDICA 

Pediatria 258 

2015 

5,90% 

Clínica Geral 134 3,06% 

Medicina de Família e 

Comunidade 
508 

11,62% 

Psiquiatria 1082 24,74% 

Dermatologia 33 0,75% 

ODONTOLÓGICA Odontologia 893 893 
20,42% 

TERAPÊUTICA 

Biográfico 360 

1465 

8,23% 

Coaching 32 0,73% 

Massagem Rítmica 519 11,87% 

Psicologia 280 6,40% 

Terapia Artística 211 4,83% 

Terapia Externa 

(Enfermagem) 
63 

1,44% 

Total 4373 4373 100,00% 
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PROCEDIMENTO TOTAL % 

Acolhimento 93 1,08% 

Administração de medicamento via oral 237 2,75% 

Curativos 192 2,23% 

Inalação 1 0,01% 

Orientação de Enfermagem 43 0,50% 

Papanicolau 14 0,16% 
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Pré-consulta 1920 22,29% 

Retirada de pontos 13 0,15% 

Teste de glicemia capilar 230 2,67% 

Verificação de estatura 637 7,40% 

Verificação de pressão arterial 2426 28,17% 

Verificação de peso 2249 26,11% 

Verificação de temperatura 10 0,12% 

Visita domiciliar 113 1,31% 

Medicação injetável 419 4,86% 

Verificação de perímetro cefálico 1 0,01% 

Troca de guia medica 13 0,15% 

Consulta de Enfermagem 2 0,02% 

Total 8613 100,00% 

 

 

CASA ANGELA - CENTRO DE PARTO HUMANIZADO 
Endereço: Rua Mahmed Agil  

Coordenação: Caroline Ferreira de Oliveira, Amanda Meskauskas Melkunas, Melissa Porto 

Pimentel, Anke Riedel 

Tel.: 5852 5332 

www.casaangela.org.br 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Casa Angela, Centro de Parto Humanizado da Associação Comunitária Monte Azul, 

oferece assistência integral e humanizada ao pré-natal, ao parto normal de baixo risco, ao 

puerpério e à saúde da criança no primeiro ano de vida para famílias de todas as classes 

sociais. O Centro de Parto Humanizado funciona de forma integrada com o Ambulatório de 

Pré-natal e Puericultura, como também com o Ambulatório de Aleitamento Materno/Posto 

de Coleta de Leite Materno, mantido em cooperação com o Banco de Leite Humano do 

Hospital Regional Sul. Além de consultas e atendimentos individuais por enfermeira 

obstetra, obstetriz, técnica de enfermagem, médico pediatra, fisioterapeuta, massagista 

rítmica e psicóloga, oferecemos uma grande variedade de cursos, palestras e oficinas de 

apoio à gestação, preparação do casal para o parto, à amamentação e aos cuidados com 

bebês.  

A enfermagem ampliada pela medicina antroposófica e a pedagogia Waldorf, presentes nos 

recursos terapêuticos oferecidos como também nos cursos de apoio para gestantes e 

mães, fazem parte da nossa filosofia e do modelo de assistência. 

Com apoio da Fundação Abrinq/Save The Children e do Kindermissionswerk realizamos o 

programa “Tecendo Laços-Rede para o Futuro”, que tem como objetivo o 

acompanhamento médico e psicossocial de mulheres e bebês de famílias em situações 

identificadas como de alto risco e vulnerabilidade física e psicossocial.  

http://www.casaangela.org.br/
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Desde 2011, a Casa Angela é campo de estágio para os alunos do curso de obstetrícia da 

Universidade de São Paulo (USP-EACH). 

Enquanto serviço de assistência obstétrica e neonatal a Casa Angela é fiscalizado pelo 

Centro de Vigilância Sanitária, pelo COREN SP (Conselho Regional de Enfermagem) e pela 

Secretaria de Saúde através dos dados enviados para o SINASC/CEINFO (Sistema de 

informação de Nascidos Vivos) e pelo comitê de mortalidade materna e perinatal local. Tem 

como referências as Unidades Básicas de Saúde da Estratégia Saúde da Família, os serviços 

locais de pré-natal de alto risco, as maternidades públicas e privadas na área de abrangência 

como também o Ambulatório médico-terapêutico Monte Azul. 

No âmbito de formação e capacitação, a Casa Angela realiza cursos de educação 

continuada para os profissionais das Unidades Básicas da Estratégia Saúde da Família na 

região M´Boi Mirim, multiplicando suas competências na área da saúde materno-infantil.  

 Além disso, é procurada por universidades e faculdades do Brasil e do exterior para 

estágios curriculares e eletivos, visitas técnicas e como campo de pesquisa para trabalhos 

acadêmicos.  

Equipe e usuária(o)s participam ativamente nos movimentos municipais e nacionais de 

mobilização e articulação política em prol dos direitos da mulher e da criança, no que se 

refere à humanização do parto e da saúde materna e infantil de forma geral.  

Em julho, graças ao apoio do Instituto Mahle, a Casa Angela contratou uma administradora 

e uma gestora de negócios e criou um novo modelo de gestão para enfrentar melhor os 

desafios da sustentabilidade financeira e social. Com a apresentação da Casa Angela como 

modelo de negócio social e de subsídio cruzado a investidores sociais, surgiu uma nova 

perspectiva de sustentabilidade a ser desenvolvida em 2015. 

Ao longo do ano, a Casa Angela foi homenageada em vários eventos públicos realizados 

pela Câmara Municipal de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público Federal e Fundação Abrinq-Save The 

Children. 

 

2. ASSISTÊNCIA 

DADOS GERAIS DO FLUXO E DEMANDA 

 Entre janeiro e dezembro 2014 acompanhamos 1.315 gestantes, mães e bebês (737 

gestantes/mães e 587 bebês). 335 novas gestantes aderiram ao programa de 

acompanhamento. Com isso, a média mensal de gestantes inscritas no programa de 

pré-natal subiu para 128. 47% das gestantes, que iniciaram o pré-natal em 2014 são 

clientes pagantes de classe média.   

 35% (n=256) das gestantes/mães e bebês acompanhados vivem em situações 

identificadas como de risco e vulnerabilidade física e/ou psicossocial definidos pelos 

seguintes critérios: Pobreza, condições de moradia insalubres, adolescentes, 

gestantes/mães solteiras sem apoio familiar, exposição a violência doméstica, uso 

ou tráfico de drogas, transtornos mentais ou psicológicos. 21% das gestantes e mães 

acompanhadas são adolescentes (≤19anos).  

 Das 296 gestantes, que ganharam seu bebê entre janeiro e dezembro, 204 (69%) 

tiveram o parto na Casa Angela, 91 (31%) no hospital, 3 (1%) mulheres optaram por 

um parto domiciliar. No caso de 25% mulheres havia algum fator de risco obstétrico 
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prévio, que impossibilitou o parto na Casa Angela. 5% das mulheres optaram por um 

parto hospitalar por outros motivos, principalmente pela falta de apoio da família. 

 O número de partos acompanhados na Casa Angela oscilou entre um mínimo de 7 

partos e um máximo de 26 partos, tendo como média mensal 17 partos. A ocupação 

do Centro de Parto foi de 459 diárias maternas, 338 diárias de RN e 459 diárias do 

pai ou outro acompanhante;  

 52% (n=107) das 204 mulheres, que optaram por um parto na Casa Angela eram 

clientes pagantes. 

 177 crianças em acompanhamento pediátrico completaram o primeiro ano de vida e 

tiveram alta. 168 recém-nascidos de famílias em situação de vulnerabilidade social 

iniciaram o acompanhamento pediátrico.  Para garantir a qualidade do atendimento 

e melhorar a adesão das mães e bebês em situação de risco e vulnerabilidade, 

passamos a oferecer o atendimento pediátrico exclusivamente para esta clientela, 

priorizando suas necessidades específicas.  
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DADOS GERAIS DOS ATENDIMENTOS 

A média mensal dos atendimentos ambulatoriais, prestados a gestantes, mães, bebês e 

seus familiares, subiu para 2.274, sendo 1.855 atendimentos individuais e 419 atendimentos 

em grupo por mês. 

A programação dos cursos de apoio para gestantes, mães e pais, foi ampliada por uma 

consulta coletiva, realizada duas vezes por semana, obrigatório para todas as gestantes 

antes de entrar no programa de pré-natal e por um grupo mensal de apoio à amamentação, 

conduzido por mães, usuárias da casa com apoio do nosso pediatra Dr. José Moacir. No 

total realizamos 304 grupos com uma média de 16 participantes.  

Média 

mensal
Total

Nº de gestantes no grupo de acolhimento 44 532 100%

N° de acompanhantes no grupo de acolhimento 40 478

Total ingresso pré-natal 28 335 63% 100%

Ingresso pré-natal pagantes 13 157 47%

Ingresso pré-natal não pagantes 15 178 53%

Encaminhamentos de gestantes para hospital ou outro 

serviço de pré-natal de alto-risco
2 28 8,30%

Total de partos (Casa Angela, Hospital, no domicílio) 25 296 100%

Total de partos acompanhados na Casa Angela 17 204 69% 100%

Total de partos concluídos na Casa Angela 14 169 83%

Partos transferidos da Casa Angela para o hospital 3 36 17%

Partos pagos acompanhados na Casa Angela 9 107 52,00%

Partos gratuitos 8 97 48,00%

Partos hospitalares 8 91 30% 100%

Parto hospitalar de gestantes com risco obstétrico 6 75 25% 82,50%

Parto hospitalar por opção 1 16 5% 17,50%

Partos domiciliares 0 3 1%

Nº RNs iniciando acompanhamento pediátrico 14 168

Alta do acompanhamento pediátrico 15 177

Doadoras de leite 2 22

Qtd. Da doação de leite ml 2.605 31.260

CASA ANGELA - Fluxo e demanda de janeiro a dezembro 2014
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Tipo de atendimento
Média 

mensal
Total

Teste de gravidez/consulta de enfermagem 6 68

Consulta pré-natal agendada 240 2.875

Demanda espontânea 19 229

Acolhimento e abertura de prontuário 253 3.034

Observação de gestante em fase latente do parto 5 60

Admissão em trabalho de parto 17 204

Coleta exame (PAPA, STREPTO B) 14 162

Amnioscopia 13 155

CTG anteparto 24 285

Orientação telefônica 24h para gestantes e mães 285 3.417

Total de atendimentos no pré-natal 874 10.489

Acompanhamento trabalho de parto (média de 12h) 17 208

Assistência ao parto e pós-parto imediato 14 169

CTG intraparto 21 250

Assistência ao recém-nascido 14 169

Sutura períneo 8 98

Observação e orientação de mamadas 62 748

Orientação primeiros cuidados e banho do RN para pais 28 341

Exame físico puérpera 29 343

Exame físico recém-nascido 28 341

Terapias externas para parturiente/puérpera/recém-nascido (banho de imersão, 

escalda pé, massagem, compressas c/óleo/tintura mãe/pomada/chás, rebozo)
71 851

Consulta de alta mãe 14 169

Consulta de alta RN 14 169

Total de atendimentos Centro de Parto 321 3.856

Consulta puerpério (mãe) 39 467

Consulta puericultura (bebê) 45 534

Demanda espontânea pós-parto 12 140

Pré-consultas (acolhimento, abertura de prontuário, sinais vitais, peso) 78 935

Teste do pézinho 14 167

Visita domiciliar 11 127

Total de atendimentos no pós-parto 198 2.370

Apoio à Amamentação (orientação, massagem, ordenha, etc.) 133 1.590

Admissão doadoras de leite 2 21

Recebimentos de doação de leite 6 66

Total de ambulatório aleitamento materno 140 1.677

Consultas puericultura por pediatra 72 866

Peso e estatura do bebê 211 2.527

Total de atendimentos voltados à saúde da criança 283 3.393

Fisioterapia 12 144

Acupuntura para gestantes 18 181

Massagem 4 51

Psicólogia 5 61

Total de terapias complementares 39 437

Grupo de acolhimento/gestantes 45 544

Grupo de acolhimento/familiares 40 476

Consulta coletiva 53 478

Curso de apoio à gestação e preparação ao parto 111 1.331

Curso de desenvolvimento infantil para mães, pais e bebês 75 902

Encontros abertos para gestantes e mães 56 278

Oficinas (trabalhos manuais, massagem para bebês, artesanato) 14 172

Outros (eventos públicos, passeios) 25 76

Total de cursos e grupos de apoio 419 4.257

2.274 26.479
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O quadro descritivo com a equipe atual da Casa Angela é o seguinte: 

 

Cargo Nome Carga horária 

Gestão 

Gerente de enfermagem/RT Caroline Ferreira de Oliveira 200h 

Coordenadora administrativa Amanda Meskauskas Melkunas 200h 

Coordenadora Geral e Assessoria Técnica Anke Riedel 200h 

Gestora de Negócios Melissa Porto Pimentel 120h 

Equipe assistencial 

José Moacir de Lacerda Junior Pediatra 48h 

Franciely Schermak Enfermeira obstetra 180h noturno 

Andreza Trajâno de Souza Obstetriz 180h noturno 

Camila Liccearde Sales Obstetriz 180h 

Bianca A. de O. Zorzam Obstetriz 180h noturno 

Carina Pinheiro Barreto Obstetriz 180h noturno 

Aline Paschoal Obstetriz trainee 2 180h 

Juliana Ferreira dos Santos Obstetriz trainee 2 180h 

Francine Even de Souza Cavalieri Obstetriz trainee 1 180h 

Jéssica Urtado da Silva Obstetriz trainee 1 180h 

Bárbara Brainer Moura Enfermeira trainee 200h 

Natália de Jesus Educadora Waldorf 48h 

Luciana Carneiro Carrettieiro Fisioterapeuta e massagista 16h 

Rosilene de Moraes Rosa Técnica de enfermagem 180h noturno 

Anivalda Caetano Gama Técnica de enfermagem 180h noturno 

Silvana Alves de Souza Técnica de enfermagem 180h 

Raquel Madalena de Assis Técnica de enfermagem 180h 

Juliana de Mesquita dos Santos Técnica de enfermagem 180h 

Equipe de apoio 

Alessandra Fonseca Artilheiro Auxiliar administrativo - recepção 200h 

Valdineia Miranda Soares Cozinheira 180h 

Elza Dias de Moraes Serviços Gerais 180h 

Marinalda Vitorino Barbosa  Cozinheira 180h 

Zenilda dos Santos Serviços Gerais 180h 

Natalice Conceição dos Santos Serviços Gerais 180h 

Renato de Lima Motorista  175h 

André Eleotério de Jesus Motorista  175h 

Roberto Ferreira da Silva Motorista  175h noturno 

Roberto Soares Motorista  Folguista sobre aviso 

Voluntários 

Regina Wrasse Consultora  pontualmente 

Beatriz Silva Obstetriz 48h 

Jacqueline Ferreira Santos Enfermeira obstetra 24h 

Priscila Leocádio Enfermeira obstetra 48h 

Priscila Laranjeira Obstetriz 24h 

Adenilza Lazara de Souza Enfermeira obstetra pontualmente 
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Vitor Hugo Souza e Santos Estudante de nutricionista 32h 

Ana Macêdo Nutricionista Realização de projeto 

Prof. Angela Ochiai Professora de Obstetrícia na USP pontualmente 

 

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE E EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Um dos maiores desafios para garantir qualidade e segurança da assistência e dos cuidados 

prestados pela equipe continua sendo formação e desenvolvimento da equipe. Em 2014, 

graças ao programa de educação continuada e às reuniões periódicas, a equipe se 

fortaleceu e amadureceu de forma considerável no que se refere a competências técnicas, 

humanização nos relacionamentos com clientes e familiares, posturas e atitudes 

profissionais, autonomia e tomada de decisão e à participação em processos de decisão em 

equipe. 

Graças ao apoio do Instituto Mahle, uma das nossas obstetrizes teve a oportunidade de 

fazer um estágio de 4 semanas no Centro de Parto da Filderklinik, Alemanha. Vide relatório 

em anexo. Suas experiências contribuem ao processo de formação da equipe em medicina 

antroposófica e ampliaram seu olhar para além do cenário de assistência ao parto no Brasil. 

 

Em 2014, realizamos ações de educação continuada e formação de equipe com carga 

horária total de 530h, conforme descritivo em quadro abaixo: 

Programa de educação continuada e desenvolvimento de equipe 
Carga 

horária 

Reuniões e treinamentos periódicos 

Reunião clínica semanal com triagem de risco obstétrico para gestantes ≤37 sem., 

apresentação de novas gestantes e puérperas, triagem social, discussão de casos 

clínicos; 

192h 

Reunião clínica interdisciplinar em Saúde da Criança, mensal; 30h 

Treinamento e simulação de emergências para equipe de plantão, mensal; 72h 

Reunião da equipe de apoio, quinzenal; 72h 

Educação continuada e treinamento da equipe assistencial, mensal 

30 e 31 de janeiro: Introdução ao desenvolvimento infantil do nascimento aos 3 anos de 

vida na abordagem segundo  Emmi Pikler e pedagogia Waldorf; 
9h 

28 de fevereiro: Apresentação e discussão de 5 casos clínicos. Reciclagem Síndrome 

HELLP, revisão de protocolos para amniorrexe precoce e sangramento pós-parto;  
5h 

13 de março: VIII Seminário da Análise da Qualidade e Informação do SINASC “Os 

desafios das informações do novo modelo de Declaração de Nascido Vivo” 
4h 

28 de março: Preparação do períneo na gravidez e no parto com enf. obstetra Vilma Nishi 5h 

23-26 de abril: Participação de obstetrizes e enfermeiras obstetras no 1º Congresso 

Paulista do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo 
20h 

25 de abril: Reunião administrativa com pauta focada na implementação de fluxos para 

comunicação interna; 
5h 

1-4 de maio: 1º Simpósio Internacional de Assistência ao Parto: Ciência, Cuidado e 

Tecnologia; 
32h 
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RECONHECIMENTOS 

 

PRÊMIO HELEIETH SAFIOTTI 2014 

No dia 20 de março, a Casa Angela foi homenageada com a entrega do Prêmio “Heleieth 

Safiotti 2014” numa sessão solene na Câmara Municipal.  O prêmio se destina a entidades 

e/ou pessoas, que tenham se destacado em ações de combate à discriminação social, 

sexual ou racial e na defesa dos direitos das mulheres no município de São Paulo. A Casa 

Angela foi homenageada por sua luta pela humanização do parto e do nascimento no 

município.  

 

SELO SINASC OURO 

No dia 2 de junho, a Casa Angela foi premiada pela 

Secretaria Municipal de Saúde com o “Selo SINASC 

Ouro” (Sistema de Informação de Nascidos Vivos) 

pelo padrão de qualidade alcançada no ano de 2013 

quanto à coleta, preenchimento e digitação das 

informações de nascidos vivos.  

 

 

 

22 de maio: Premiação Selo SINASC 2013, palestra “As informações sobre nascidos vivos 

e a política de saúde no município de São Paulo”. 
5h 

29 de maio: Reunião administrativa e discussão de 2 casos clínicos; 5h 

27 de junho: Revisão “Distócia do ombro: Fatores de risco, prevenção e manejo” 5h 

Junho e Julhp: Curso de culinária vegetariana, 6 encontros com elaboração de cardápio e 

apostilha de receitas 
24h 

25 de julho: Reunião de equipe com revisão do fluxo para triagem do risco obstétrico. 5h 

1 de agosto: VI Encontro de aleitamento materno M´Boi Mirim 5h 

22 de agosto: Reunião de equipe com treinamento para colocação do diafragma 5h 

9+16 de setembro: Curso: Exame físico do RN com Dr. José Moacir de Lacerda Junior 5h 

26 de setembro: Reunião de equipe - Elaboração do programa trainee, discussão casos 

clínicos 

5h 

24 de outubro: Discussão dos indicadores da casa, revisão do protocolo de emergência 

hemorragia pós-parto; 

5h 

5 de novembro: Reunião com Técnicas de enfermagem, fluxo central de esterilização, 

lavandaria 

5h 

20 de novembro: Aula sobre manejo do períneo e de sutura com Maíra Liberdad 5h 

28 de novembro: Reunião de equipe, 4 casos clínicos, oficina de acupressura com Jessica 

Hughs 

5h 

15 de dezembro: Reunião de equipe, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 5h 

Carga horária total investida em desenvolvimento de equipe e educação continuada  530h 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

O Ministério Público Federal em São Paulo realizou 

audiências públicas nos dias 6 de agosto e 23 de 

outubro para debater o excesso de cesarianas e de 

episiotomias realizadas sem indicação médica. 

Na audiência do dia 23 de outubro, a Casa Angela 

foi convidada a apresentar seu modelo 

humanizado de assistência como exemplo. Quanto 

às intervenções e procedimentos obstétricos 

desnecessários e identificados como violência obstétrica, a Casa Angela atualmente 

apresenta os melhores índices entre as maternidades públicas e privadas investigadas pelo 

Ministério Público. 

 

HOMENAGEM DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

A Casa Angela foi convidada para receber uma 

homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo na Sessão Solene do dia 12 de agosto 2014, por fazer 

parte das instituições que trabalham com parto 

humanizado. 

 

 

PRÊMIO CRIANÇA FUNDAÇÃO ABRINQ 

No dia 2 de Dezembro, além das iniciativas premiadas na 20ª Edição do Prêmio Criança 

Fundação Abrinq, foi realizada uma homenagem à Dra. Anke Riedel, como médica 

ginecologista e obstetra, escolhida pelo seu trabalho desenvolvido na Casa Angela, com as 

gestantes, parturientes e bebês.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Financeiros em 2014: R$ 1.338.956,32 (876.994,42 Patrocínios – Fundação 

Mahle, SAGST, Fundação Abrinq entre outros e R$ 461.961,90 receitas de serviços 

prestados). 
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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 

A Estratégia Saúde da Família (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. 

Em suma, os profissionais que assumem os postos de trabalho na ESF, automaticamente assumem 

os princípios do SUS e o Pacto pela Saúde. Assim, para uma melhor interação com a família, os 

profissionais devem fazer uso de algumas estratégias como as visitas domiciliares, a educação em 

saúde (como prática de fortalecimento, participação e autonomia de indivíduos) e o acolhimento 

(escuta, compromisso, atenção, respeito), além do que, deve fazer uso de alguns instrumentos que 

permitam o reconhecimento das características da família como um todo, tais como a classificação 

de riscos, dentre outros.  
Nessa perspectiva, a área da ESF da Associação Comunitária Monte Azul pretende apresentar neste 

relatório os alicerces do trabalho da ESF em sinergia com os objetivos declarados SUS e no Pacto 

Pela Saúde. 

 

QUADRO 1: 

 Apresentação dos alicerces de trabalho da ESF em sinergia com os princípios do SUS e Pacto Pela 

Vida. 

OBJETIVOS AÇÃO DESENVOLVIDA AVALIAÇÃO 

1. Fortalecimento da 

Atenção Básica 

Planejamento estratégico: todo 

anos as 88 equipes confeccionam 

seu planejamento estratégico 

para as ações a serem realizadas, 

segundo os princípios do SUS e 

Pacto pela Saúde, contemplando 

todos os ciclos da vida humana, 

doenças cônicas e situações de 

saúde-doença nas áreas de 

abrangência. 

Atualmente está em implantação 

o PMAQ (Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e Qualidade). 

As equipes fizeram a adesão e 

estão realizando autoavaliação de 

vários indicadores de qualidade 

propostos pelo Ministério da 

Saúde. 

O planejamento estratégico é 

apresentado para os 

supervisores da ESF da 

Coordenação Monte Azul 

anualmente. 

Após a autoavaliação realizada 

pelas equipes, universidades 

virão fazer avaliação externa. 

  

2. Promoção da saúde 

A promoção da saúde é 

operacionalizada por meio de 

grupos de caminhada, tai-chi-

shuan, lian gong, oficinas de 

trabalho de arteterapia e hábitos 

saudáveis, dentre outras 

atividades envolvendo o NASF e o 

Realizada mensalmente por 

meio do cumprimento de 

metas de indicadores que são 

apresentados nos conselhos de 

acompanhamento (CONAC) em 

três esferas municipais: 

Supervisão Técnica de Saúde 
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PAVIS. (STS), Coordenadoria Regional 

de Saúde (CRS) e Secretária 

Municipal de Saúde (SMS). 

3. 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, 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. Além 

disso, este item está dentre as 

ações de monitoramento 

trimestral apontada no 

planejamento estratégico das 

equipes de ESF.  

4. Controle do câncer de 

colo uterino e de mama 

O controle do câncer de colo 

uterino é feito mediante a coleta 

do exame de Papanicolau por 

demanda livre em todo o período 

de expediente da UBS. Os exames 

alterados são priorizados e as 

pacientes são convocadas para 

consulta imediata e as pacientes 

com alterações importantes são 

monitoradas mensalmente. 

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. Vale 

ressaltar que atingimos índices 

superiores a 100% na coleta de 

Papanicolau. Já com relação ao 

câncer de mama, está em 

operacionalização um projeto 

deflagrado por parceiros da 

região para aumento da oferta 

de mamografias. Além disso, 

todas as equipes das UBS 

receberam formulário para 

acompanhamento dessa 

situação de saúde para as 

mulheres na faixa etária de 49-

60 anos cadastradas. 

5. Redução da mortalidade 

infantil e materna 

É feita através da vigilância do 

pré-natal de todas as gestantes 

das UBSs. É priorizado, no mínimo 

uma consulta de pré-natal por 

mês. Além disso, a consulta de 

puerpério é realizada em até 40 

dias após o parto. O recém-

nascido recebe uma consulta até 

o 7º dia de vida e é acompanhado 

mensalmente em consulta de 

puericultura com médicos e 

enfermeiros, que priorizam a 

atenção no crescimento e 

desenvolvimento infantil e na 

imunização. 

Com relação às gestantes, a 

avaliação é feita através do 

programa mãe paulistana em 

que se observa a frequência 

entre as consultas, o número 

de consultas e a relação de 

exames clínicos. Já no tocante 

à criança, a avaliação é feita 

pelo SIAB, observando a 

cobertura de consultas e, pelo 

CONAC, observando a 

cobertura vacina maior ou igual 

a 95%. Some-se a isto reuniões 

periódicas do Comitê de 

Mortalidade Materna e Infantil, 
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cujo objetivo é monitorar e 

avaliar os dados de 

mortalidade dessa população e 

propor métodos de 

intervenção. 

6. Fortalecimento da 

capacidade de respostas às 

doenças emergentes e 

endemias: tuberculose, 

hanseníase, dengue, 

influenza, hepatites e aids. 

As ações tem polarizado maior 

esforço na busca ativa de 

tuberculosos e sintomáticos 

respiratório (pessoas com tosse 

há mais de 3 semanas), na busca 

ativa de pacientes com sinais de 

hanseníase e, visitas de inspeção 

de dengue em todas as visitas 

domiciliares de agentes de saúde. 

Realizada mensalmente por 

meio do cumprimento de 

metas de indicadores que são 

apresentados no (CONAC) 

7. Saúde do trabalhador 

Realizado atendimento de 

pessoas que trabalham na região 

de abrangência da UBS, além de 

grupos de monitoramento da 

pressão arterial. 

 

8. Saúde Mental 
Grupos de artesanato e grupos de 

terapia comunitária. 

Através do monitoramento das 

metas de grupos e temas 

abordados. 

9. Fortalecimento da 

capacidade de resposta do 

sistema de saúde às pessoas 

com deficiência 

São priorizados atendimentos 

médicos e de enfermagem, além 

de visitas domiciliares aos 

pacientes que não tem condições 

de locomoção até a UBS. 

Através do lançamento do tipo 

de consulta no SIAB. 

10. Atenção Integral às 

pessoas vítimas de violência 

Atualmente está em implantação 

o núcleo de prevenção à 

violência, com vistas à notificação 

de todos os casos de violência na 

área de abrangência das UBSs. 

Avaliação será feita por meio 

do monitoramento das 

categorias de casos notificas 

pela STS.  

11. Saúde do Homem 

Recentemente foi implantada a 

política de atenção à saúde do 

homem deflagrada em um 

movimento em que as UBS 

abrirão em um sábado com 

objetivo de atendimento 

exclusivo aos homens. 

Por ser uma política recente, 

ainda carece de uma série 

histórica para sua avaliação, 

mas, considerando que no dia 

em que foi deflagrada esta 

ação era um dia chuvoso em 

um sábado, o público que 

compareceu superou as nossas 

expectativas e o impacto desta 

ação foi apreciado com 

satisfação pela STS, CRS e SMS. 

12. Hipertensos e diabéticos 

Está em operação há um ano, um 

projeto de classificação de 

hipertensos com o objetivo de 

classificar esses pacientes em 

grupos por nível de gravidade da 

doença. Aos menos graves, é 

A avaliação mensal é feita 

através do SIAB, monitorando 

a curva de crescimento no 

número de pacientes 

hipertensos e diabéticos, além 

disso, todas as equipes 
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ofertado atendimento médico e 

de enfermagem semestral e, aos 

mais graves, atendimento com 

intervalos menores, de acordo 

com o nível.  

Além disso, está em operação um 

projeto de busca ativa sistemática 

de novos casos. 

mantém listas com todos os 

pacientes hipertensos e 

diabéticos para 

monitoramento do nível de 

gravidade dessas doenças. 

QUADRO 2: 

Acompanhamentos as Prioridades  

Programa Realizado Avaliação 

Gestantes  26.544 (CONAC) em três esferas 

municipais: Supervisão Técnica 

de Saúde (mensal) 

Coordenadoria Regional de 

Saúde (Bimestral) e Secretária 

Municipal de Saúde 

(trimestral). 

Diabéticos 157.703 

Hipertensos 464.657 

Sintomático Resp. 2.887 

Coleta de BK 2.369 

Crianças < de 1 ano 47.189 

Acompanhamento a Produção 

Equipes de Saúde da Família 82 equipes completas 13 Unidades Básicas de Saúde 

População cadastrada 288.941  

(CONAC) em três esferas 

municipais: Supervisão Técnica 

de Saúde (mensal) 

Coordenadoria Regional de 

Saúde (Bimestral) e Secretária 

Municipal de Saúde 

(trimestral). 

Consultas realizadas 

Médicos e enfermeiros 

485.228 

Visitas domiciliar realizadas 

ACS 

952.130 

Visitas domiciliar realizadas, 

Médicos e Enfermeiros. 

49.415 

QUADRO 3: 

Da Força de Trabalho – Conforme Plano de Trabalho 

Profissionais/ função Total de funcionários OBS: 

Medico 

Enfermeiros 

Aux. de enfermagem 

Agente Com de Saúde 

Coordenador UBS 

Aux.Tec.Administrativo 

Dentistas 

Aux. Saúde Bucal 

Téc. Saúde Bucal 

Farmacêuticos 

Agente. P. Ambiental 

Gestor Local PAVS 

82 

82 

164 

464 

13 

120 

10 

10 

2 

5 

13 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto PAVS 

Projeto PAVS 
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NASF 

Agente de Apoio 

Coordenação 

TOTAL 
 

 

36 

5 

31 

1.039 
 

 

8 Categorias Profissionais 

Readaptado 

Institucional 

 

QUADRO 4: 

Dos Recursos Financeiros 

 Financiador                 Repasse aproximado no Ano             Media Mensal 

Secretaria Municipal de 

Saúde (P.M.S.P). 

79.403.952,90 6.651.6257,49 

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

e pequenas reformas 
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Outros Projetos 
 

RAÍZES CULTURAIS MONTE AZUL 

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

Tel.: 5853 8080 

Coordenadora: Raquel Calcina 

Numero de participantes:  

O Raízes Culturais recebeu para eventos entorno de 2130 pessoas das comunidades 

do distrito do Jd. São Luís e oriundos de outras regiões de São Paulo e em oficinas 

culturais aprox. 210 pessoas: 

Recursos Humanos envolvidos: 1 coordenadora, 1 aux. adm. e um Agente Cultural. 

Infraestrutura (salas e equipamentos) 

Este ano conseguimos reformar a cabine de som do teatro, o piso de madeira do 

teatro e colocamos duas novas portas uma no banheiro do camarim e outra na 

entrada de acesso ao camarim, estas reformas e mudanças foram muito 

importantes para o espaço, pois fortalece a segurança do espaço. 

 

Missão de Raízes Culturais 

Propiciar encontros e manifestações  culturais onde o ser humano possa  entrar em 

contato consigo, com a sua origem e com o mundo, despertando assim o artista em 

cada um à procura de um caminho infinito em direção à liberdade responsável. 

 
Introdução : 

Este ano a área do Raízes Culturais buscou desenvolver a suas atividades culturais 

com mais organização e cautela, estruturando os calendários e dando mais ênfase 

para o movimento interno do espaço, as atividades e eventos foram sendo 

realizados conforme a demanda das parcerias já estabelecidas, como por exemplo a 

Mostra de Teatro,  Projeto Forró Dimonti, eventos para captação de recursos como 
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Feijoada Beneficente, Mostra de Filmes, entre outros como Projeto HIP-HOP NO 

MONTE(parceria Espaço Comunidade), e Projeto Jazz 100 Strezz .  

Nossa missão este ano foi de proporcionar para a comunidade e colaboradores da 

Monte Azul um contato mais próximo com as várias manifestações de cultura 

popular que existem em nosso bairro. 

 

Lista de Parcerias, eventos e público alcançado: 

 Projeto Jazz 100 Strezz / público estimado: 70 pessoas em cada evento 

 Projeto Hip-Hop no Monte / público estimado: 90 pessoas em cada evento 

 Projeto Forró Dimonti,/ público estimado: 100 pessoas. Em cada evento 

 Cia da Revista/ Espetáculo: Reconstrução / público estimado: 60 pessoas 

 Gravação DVD Chapinha Samba da Vela no Centro Cultural/ público estimado: 

600 pessoas 

 Apresentação Orquestra Monte Azul/ público estimado: 50 pessoas 

 Apresentação Camerata Monte Azul/ público estimado: 70 pessoas 

 Feijoada Beneficente/ público estimado: 200 pessoas 

 Cine Infantil ( mostra de filmes)/ público estimado: 90 pessoas  

 Festa Junina / público estimado: 880 pessoas. 

Público Geral: 2.210 pessoas. 

 

23º Mostra de teatro Monte Azul: 

A realização da 23º Mostra de Teatro Monte Azul foi sem dúvidas o evento mais 

especial que desenvolvemos este ano, a mostra é um símbolo de referencia para a 

nossa região, ter conseguido o patrocínio da Secretaria de Cultura também foi de 

extrema importância, pois a partir daí conseguimos realizar uma programação, 

divulgação, Alimentação, transporte ou seja a estrutura que buscamos foi 

alcançada. Com isso a Mostra foi um sucesso muitas pessoas vieram e prestigiaram 

os espetáculos, isso foi muito relevante para o evento em si porque através da 

presença do público conseguimos trazer cada vez mais novas pessoas para o Centro 

Cultural.  

Lista das Cias. e público estima por espetáculo: 

 Cia. Piafraus: Espetáculo- Transgressões/ público estimado: 90 pessoas  

 Cia. Da Revista: Espetáculo- Cada qual no seu Barril/público estimado: 60 

pessoas 

 Cia. Humbalada: Espetáculo- Antígona A Mulher Marginal/ público estimado: 

70 pessoas. 

 Circo Ponte das Estrelas:  Espetáculo- Yohanna, Entre o Céu e a Terra/ público 

estimado: 50 pessoas. 

 Cia. Ensiglopédia de Teatro: Espetáculo- Seis Meses de uma Enfermidade/ 

público estimado: 60 pessoas. 
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 Núcleo Bartolomeu de Depoimentos: Espetáculo- Antígona Recortada- 

Contos que Cantam Sobre Pousopássaros/ público estimado: 90 pessoas 

 Cia. Tininha Calazans: Espetáculo: Aventuras de Uma Socióloga/público 

estimado: 60 pessoas. 

 Cia. Mal-Amadas – Poéticas dos Desmonte: Espetáculo- Coro Fêmeas 

Performistas/público estimado: 50 pessoas. 

 Cia. Trupe Dunavô: Espetáculo- É mesmo uma Palhaçada/público estimado: 

50 pessoas 

 Coletivo de Dois + 1: Espetáculo- SPECULLUM/ público estimado: 60 pessoas 

 Cia. Paidéia Jovem: Espetáculo- Terror e Miséria no III Reich/público 

estimado: 80 pessoas. 

 Cia. Una de Teatro : Espetáculo- SAGAS/público estimado: 70 pessoas 

 Cia. Núcleo Vermelho – A Comédia do Trabalho/ público estimado: 90 

pessoas. 

Público Geral: 880 Pessoas 

 

Projeto Ponto de Cultura, Projeto A África em Nós, Oficinas Culturais. 

Estabelecemos novas parcerias através de projetos culturais da Secretaria de 

Cultura e Estado da Cultura, e divulgamos nosso trabalho para outras mídias como 

Sesc, espaços culturais, CEUS etc.: para assim estarmos em dialogo com esses 

movimentos. 

Resultados esperados para 2015: 

 Esperamos com estes objetivos proporcionar, mais atividades para a comunidades, 

oferecendo mais oficinas, eventos, e atividades que possam acrescentar muito mais 

coisas para estas pessoas não só culturalmente como profissionalmente. 

Programação Cultural como: sarau, shows, exposições. 

Desenvolvemos novas parcerias com artistas e coletivos culturais da região, 

ampliamos nossos contatos buscando novas mídias parceiras, apoiamos assim 

novas atividades e diferentes trabalhos artísticos de produtores e mediadores 

culturais da região. 

 

Oficinas Culturais Monte Azul. 

As Oficinas Culturais acontecem de segundas à quintas feiras nas diversas salas do 

Centro Cultural e o teatro depois das 17:00 hs.  

Oferecemos neste ano as seguintes oficinas culturais: 

 

 Oficina Samba Rock/ público estimado: 60 pessoas 

 Oficina de Forró/ público estimado: 40 pessoas 

 Oficina de Inglês/ público estimado: 30 pessoas 

 Oficina de Alemão/ público estimado: 40 pessoas 

 Oficina de Teatro/ público estimado:40 pessoas 
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Público Geral: 210 pessoas. 

 

 
 

 

BIBLIOTECA MONTE AZUL 

 

Ria Vitalina Grassmann 290, Jd. Mirante 

Coordenadora Evanilda Dias 

Atualmente temos 909 leitores cadastrados . 

Livro mais lido em 2014 . 

Diário de um Banana , lido por 24 pessoas   

 

Recursos financeiros envolvidos: R$ 68.207,00 por ano (doações pessoas físicas) 

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

 

No inicio de 2014 foi finalizado catalogação do acervo e, em paralelo, oferecido 

reforço escolar para as crianças que não estão conseguindo acompanhar o ensino 

na escola, com Isabel Pedott e mais outros professores  patrocinado por ela. Esse 

ano contamos com a grande ajuda de Lazaro( um engenheiro elétrico ,voluntario) 

no reforço escolar para  adolescentes e adultos principalmente com alguns de 

nossos colaboradores. Contamos com ajuda de mulheres em serviço de penas 

alternativas, que ajudaram  no cadastro da nota fiscal paulista  e  atendimento ao 

público que busca o acervo para suas leituras e pesquisas. Além disso as crianças 

usam o espaço para ler, brincar e desenhar. Também recebemos grupos de jovens 

das oficinas para aula de inglês e assistir filmes. Tivemos momentos de contação de 

historia durante a semana e aos finais de semana com professores da faculdade 

UniÍtalo . 

Tivemos um dia de evento:  uma  roda de leitura com alguns funcionários do Banco 

Itaú  e distribuição de livros infantis para as crianças . 



58 
 

Hoje temos 10195 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.   

 
 

 

BIBLIOTECA VIVA HORIZONTE AZUL 

 

Endereço: Rua Agatino de Esparta 25, Jd. Horizonte Azul 

Tel.: 5896 7208 

Coordenadora Gisele Simões de Oliveira 

Atendimentos: 3723 

Recursos financeiros envolvidos: 32.000,00 (Fundo Nacional de Bibliotecas 

Comunitárias) 

Recursos Humanos: 2 oficineiro 

 

Quando recebemos a verba para as atividades da Biblioteca Viva Horizonte Azul, 

deparamo-nos com algumas dificuldades para iniciarmos imediatamente: 1. Como a 

biblioteca tinha mudado de espaço e além disto ficou fechado por alguns meses, foi 

necessário uma organização e limpeza geral dos livros, prateleiras etc. Foi feita a 

pintura da sala, além de pequenos reparos. Não foi necessário usar verba do projeto 

para esta ação. Também tivemos dificuldades de contratar os oficineiros, pois como 

o ano já tinha iniciado as pessoas que tínhamos em vista já estavam ocupados nos 

horários que precisávamos. Finalmente conseguimos contratar a Thalyta a partir de 

julho, que teve habilidades para cobrir varias oficinas. O oficineiro para a oficina de 

Manga só conseguimos para início de outubro. O Horizonte Azul é localizado na 

extrema periferia no Sul de São Paulo, onde o transito na Estrada M´Boi Mirim é 

muito intenso o que afasta pessoas de outras regiões da ideia de trabalhar lá.  

As oficinas de Origami, Desenho e Roda de leitura não estavam planejadas, mas 

foram realizadas atendendo à solicitação das crianças e em concordância com as 

habilidades da oficineira contratada 

Resultados previstos: 

1.            Melhorar  o desenvolvimento intelectual e emocional de crianças, 

jovens e adultos através do estimulo ao habito da Leitura, formando 

cidadãos conscientes, sensíveis e atuantes  
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2. crianças e adolescentes em fase de alfabetização com interesse na leitura 

3. aumento de leitores de todas as idades 

4. Crianças, adolescentes e adultos  sensibilizados para a beleza e significado da 

língua 

5. Crianças , adolescentes e adultos com gosto e habilidade de escrever  

 

Resultados alcançados: 

1. Quantitativo: em cinco meses de funcionamento da biblioteca viva tivemos 

3723 visitas à biblioteca e 99 livros emprestados. 

Qualitativo: agora as crianças não só leem os gibis, mas também livros de maior 

profundidade e exigência de compreensão. As professoras da Escola de Resiliência 

Horizonte Azul um Bairro Educador  e as educadoras do Centro de Criança e 

Adolescente Horizonte Azul, estimulam o empréstimo de livros na biblioteca e as 

professoras dão como atividade a leitura dos livros. Alguns livros não param na 

biblioteca. 

2. Quantitativo: A Narração de histórias acontece em três turnos  na sexta feira 

sendo que tem uma media de 20 crianças/adolescentes por turma.  

Qualitativo: Os temas são escolhidos conforme o perfil de cada turma procurando 

que sirvam para  elas tirem proveito da historia para as suas vidas e se encantarem 

com a criatividade e beleza linguística do autor.  

3. Após a biblioteca renovar a parte de literatura infanto-juvenil, o numero de  

empréstimos na biblioteca aumentou significativamente. A Oficina de origami atraiu 

muito o interesse das crianças, e ajudou de desenvolver a concentração e 

coordenação motora. O desenho livre é a oficina mais visitada da biblioteca e as 

crianças se expressam muito através do meio gráfico. Desenham as historias que 

leram nos livros ou as histórias que ouviram nas sextas-feiras. A oficina de mangá 

atraiu o interesse dos adolescentes que começaram assim frequentar a biblioteca. 

Depoimentos: “A contação de história estimulou o interesse das crianças pela 

leitura, eles levam livros para casa e no dia seguinte  querem contar as histórias.” 

Gicelia Alves Auxiliar de classe do 4º ano da Escola Básica de Resiliência Horizonte 

Azul. 

“As crianças gostam muito das oficinas e a compra de novos livros estimulou ainda 

mais o interesse deles.” Ana Elisa Professora do 3º  ano da Escola Básica de 

Resiliência Horizonte Azul. 

 



60 
 

    

 

 

ESCOLA OFICINA SOCIAL /CONSULTORIA  

Endereço: Av. Tomas de Souza 552 

Coordenadora: Raquel Calcina 

Recursos Financeiros envolvidos: R$ 77.497,29 (SAGST, recursos consultoria) 

 

Atividades desenvolvidas: 

Consultoria (para fora da Monte Azul) e parcerias 

Fev a 

dez 

Ute: Comité do Instituo Mahle. 

Avaliação de projetos sociais. 

6 dias por ano. 

 

Fev a 

dez 

Ute: REWA ( Reflexão Waldorf) em parceria 

com Sagst, Fewb, Mahle para mapear as 

instituições waldorf no Brasil, pesquisar 

fortalezas e fraquezas e junto com a FEWB 

tentar melhorar a situação.  

dois encontros grandes ( 

no total aprox.. 250 

participantes)  

aproximadamente 4 dias 

por ano .  

Fev a 

dez 

Ute: - FUB (Fundo Único de Bolsa) em 

parceira com Sagst e Mahle avaliando os 

pedidos de bolsa, desenvolvendo critérios 

novos a partir da pesquisa nas escolas 

waldorf.  

Aproximadamente 2 dias 

de reunião por ano .  

Fev a 

dez 

Ute: viagens internacionais diversas (Alemanha, Suíça, 

Bélgica, Holanda)com mais de 36 palestras 

Aprox. 

1500 

pessoas 

Fev a 

dez 

Ute: no Brasil, Congresso pan-americano, palestras e 

reuniões em Curitiba, Juiz de Fora, Belo Horizonte. 

Aprox. 500 

pessoas 

Fev a Mário: trabalho no Instituto Educacional Ouro Verde, Durante todo o 
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dez Nova Lima (ao lado de Belo Horizonte) ano. Aprox. 30 

pessoas 

Mar a 

agos 

3 intervenções na federação de 

Pedagogia curativa  

3 dias em março grupão no 

Centro Paulus, 1 manhã só com 

Paulo Kayo, 1 dia grupão 

(60pess) na Parsifal  

abril SAB - Curso Emmi Pikler com Telma e Natália Um fim de semana, aprox. 

50 pessoas 

Maio  SAB - Debate Abuso Sexual  Uma noite, aprox. 50 

pessoas 

Maio a 

dez 

Diagnóstico e execução consultoria 

Guainumbi  

147 horas de trabalho, 25 

pessoas 

junho SAB - Artigo publicado sobre abuso sexual   

Ago a 

dez 

Contatos com breve planejamento iniciativa 

Céu Azul de Sorocaba. Iniciado contato em 

2013 com Isabel, visita monitorada.  

Compromisso firmado: 

vamos trabalhar no 

primeiro semestre de 2015  

outubro Visita empresa Mogi das Cruzes p concorrer 

a projeto voltado a jovens. Elaborado 

projeto não contemplado. Contato Thiago 

Smith.  

1 dia mais elaboração do 

projeto 

Out a 

dez 

Contatos e reuniões com IDW para parceira 

em 2015. Proposta de darmos 3 cursos sobre 

pedagogia Waldorf: despertar, Emmi Pikler e 

EFC 

A finalizar 

Nov a 

dez 

Contatos e elaboração de roteiros de cursos 

para 2015: compromisso assumido:  

Março - do sonhar ao realizar com Carmem e 

Bete 

Maio – desvendando o tabu do abuso sexual 

com grupo cálice do amor 

Maio – desafio dos gestores com Valéria e 

Renate 

A finalizar 

 

Escola Oficina Social (Programa de desenvolvimento dos colaboradores da Monte 

Azul) 

Fev a jun Estruturação e realização das integrações baseadas no 

Dragon Dreaming com ajuda de muita gente .  

 

Fev a jun Acompanhamento individual Gisele (nova 

coordenadora do CCA Horizonte) 

1,5h semanal 

Fev a jun Vivificar o impulso de educar com o Nossa 

Ciranda do Horizonte 

7 encontros de 1 h com a 

equipe 
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Fev a dez Organização e Fortalecimento do Raízes 

Culturais, com passagem da coordenação 

Reuniões semanais 

julho Retiro de metas (grupo gestor)  1 dia com todo o grupo 

Set a nov Comunicação não Violenta na reunião de 

coordenadores. 

Uma reunião mensal 

Set a dez Grupo cálice do amor (preocupa-se com 

abuso sexual e traumas): formação e 

atuação em reuniões mensais de 1 tarde 

8 pessoas envolvidas 

Set a dez Acompanhamento individual Valéria e 

Bete  

1,5h semanal 

nov Oficina de argila para mulheres no ESF 

abordando os 4 elementos e 

correspondentes 4 corpos. 

4 X 1,5 horas aprox. 12 

pessoas 

dez Uma manhã na Inf. Querida Monte Azul para gerar 

planejamento; Uma reunião com vários coordenadores 

para ajuda-los a clarear o trabalho do planeamento, e uma 

reunião só com a equipe do Inf. Querida Horizonte. 

 

 

Além disto teve um grupo de estudo sobre Maniqueísmo, coordenado pela Ute 

Um grupo de  estudo sobre as palestras do carma de R. Steiner, coordenado pela 

Nenete. 

Os cursos do Centro Cultural, abertos à todos (veja relatório Raízes Culturais). 

 

PONTINHO DE CULTURA  

Endereço: Rua Vitalina Grassmann 290, Jd. Mirante 

Responsáveis: Cintia e Allan 

Atendimento: em media 40 crianças /dia 

Recursos financeiros envolvidos: R$ 34.503,00 (Acacia, Cese, Crowdfunding) 

 

O Projeto Pontinho de Cultura funcionou durante o ano todo na praça central da 

Comunidade Monte Azul  e exerceu o seu papel de fortalecimento da comunidade 

mesmo enfrentando alguns desafios grandes. O elo de convivência com as crianças 

e pessoas da comunidade foi fortalecido o que se expressa através de uma fala de 

uma menina de 13 anos de idade: eu amo a minha favela!.  Os educadores Allan e 

Cintia se identificaram bastante com o projeto e deram o melhor de si As famílias 

retribuem com respeito, e gratidão. Cintia disse: eu trabalha naquilo que eu 

acredito. Não é um fardo. É o exercício da cidadania. 

Allan é professor de educação física, e assim privilegiou entre as atividades as 

esportivas: Futebol, voley, o jogo do taco e queimada foram os prediletos da turma. 

Organizaram vários torneios com outros grupos, inclusive da Peinha e da escola 
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publica. Ele avaliou o trabalho conjunto com a Cintia como muito positivo e 

complementar: ela é mais do sonho, eu sou mais da realidade.    

Como é um projeto aberto e as crianças podem ir e vir como querem e escolher a 

atividade/brincadeira  que querem fazer, tiveram muita dificuldade de manter a sala 

arrumada e cuidar dos materiais. Foi uma luta durante o ano inteiro para ensinar às 

crianças que depois de brincar precisa arrumar. Fizeram uma ação de 

embelezamento da sala, pintaram as paredes e com a chegada de um armário 

grande a situação melhorou bastante.  

A situação do trafico de drogas e da entrada da policia colocou algumas vezes  as 

crianças em risco, mas graças a habilidade dos educadores e apoio de pais as 

situações foram contornadas e nada de ruim aconteceu.  Algumas poucas vezes 

tivemos que suspender as atividades para evitar a exposição das crianças à 

situações de risco.  

É um projeto excepcional. Traz muita alegria. È visto por outras ONGs. É um modelo 

de atuação na comunidade. É um projeto experimental e de referência. Para as 

crianças, além de ser uma oportunidade de brincar com liberdade num espaço 

publico, percebemos que diminuiu o déficit escolar. Os jovens procuram os 

educadores para conselhos em questões de relacionamento familiar, sexualidade e 

outras angustias que os afligem. Vários jovens voltaram à estudar por incentivo dos 

educadores do pontinho.  

 As festas da semana mundial do brincar e do dias das crianças já são esperados na 

comunidade . As mães colaboram, trazendo bolos feitos em casa ou ajudando 

arrumar a mesa de frutas. É um momento de comunhão e celebração do convívio 

em comunidade. 

Para o ano de 2015 queremos oferecer mais atividades também para as famílias, não 

focando somente nas crianças . Pensamos por exemplo num momento de bate 

papo entre mulheres, ou ginástica para elas, ou também momentos entre pais e 

filhos, p.ex. para soltar pipa ou jogar futebol.  

Precisamos de uma identificação melhor para os educadores. Vamos providenciar 

camisetas. 

Para a identificação do espaço vamos fazer um mosaico na parede ao lado da porta 

da sala do Pontinho. 
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ÁREA INTERNACIONAL  

 

Endereço: Av. Tomas de Souza 552, Jd. Monte Azul 

Tel.: 58538080 

Coordenadora: Ute Craemer 

 

Durante o ano 2014 tivemos voluntários de oito países (Alemanha, Chile, Guatemala, 

Argentina, Suíça. Portugal, Espanha e Estados Unidos) que tiveram suas 

experiências sociais trabalhando e aprendendo na  Monte Azul ,  Peinha e no 

Horizonte Azul. Todos acompanham ativamente o colaborador brasileiro assim 

aprendendo na pratica: trocar fralda no berçário, brincar com as crianças na creche 

e no centro de juventude, ensinar trabalhos manuais na escola de resiliência e no 

Centro terapêutico, acompanhar a enfermeira na Casa Ângela e dar aulas de violino 

e violoncelo na escola de musica. 

 Além do trabalho diário tem reuniões de planejamento das varias áreas e reuniões 

específicas a fim de clarear as dificuldades encontradas (choque de cultura, língua 

etc.) Também existe a possibilidade de conversas particulares quando querem 

saber mais sobre a filosofia do nosso trabalho. 

No mês de julho aconteceu o Congresso Pan-americano da Missão das Américas co-

organizado pela Monte Azul com a participação dos voluntários de fala hispânica 

que traduziram textos e apostilas em espanhol, ajudaram na tradução durante o 

congresso e fizeram o registro do mesmo.  

A área internacional engloba também viagens de palestras no exterior como 

aconteceu no fim do ano onde Ute Craemer deu aprox. 30 palestras em cinco países 

da Europa apresentando  o livro da sua biografia Die Brueckenbauerin escrito por 

Dunja Batarilo que a acompanhou nestas palestras junto com músicos brasileiros, 

dois deles vivendo na Alemanha  mas originários da Monte Azul. 

 

São Paulo, dia 24 de abril de 2015. 

Renate Keller Ignacio - Procuradora 


