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Relatório Anual de Atividades - 2012 

 

Em 2012 a FUNDAÇÃO EUFRATEN realizou 885 atendimentos diretos de crianças, adolescentes e jovens. 

Totalizando 1.995 famílias atendidas indiretamente. Foram oferecidas às comunidades de baixa –renda, no 

nível de Proteção Básica, os seguintes Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 
 

● Programa Educando para a Vida com Autoconhecimento – para Crianças e Adolescentes de 04 a 16 

anos; 

● Programa Socioeducativo Para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses; 

● Programa Formação do Profissional do Futuro – Para Jovens de 15 a 24 anos; 

● Programa de Orientação Sócio-Familiar – Para as Famílias dos Atendidos; 

● PAIF – Programa de Atenção Integral às Famílias 

● Programa Centro de Convivência Intergeracional – Para crianças a partir de 6 anos, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 

 

Visando garantir a qualidade do trabalho desenvolvido, os Serviços oferecidos seguiram as Leis de 

Diretrizes e Bases da LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 12.101 de 2009, a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistênciais e o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como estão 

registrados no CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no CMAS – 

Conselho Municipal de Assistência Social e CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social. 
 

Anexo, apresentamos a instituição, os objetivos de sua proposta socioeducativa, um resumo das atividades 

realizadas em 2012 e os resultados em cumprimento aos Planos de Ação, entregues à Secretaria Municipal 

de Cidadania, Assistência e Inclusão Social da Cidade de Campinas/SP. Ressaltamos que o Programa 
Educando para a Vida com Autoconhecimento é mantido pela Instituição e por trabalho voluntário, 

acontecendo aos sábados nas EPVs – Escolas Preparatórias para a Vida. E o Programa de Orientação 
Sócio-Familiar atende as famílias de todos os atendidos em todos os serviços, estando seu custo embutido 

nos programas. O PAIF passou a ser desenvolvido pela Fundação Eufraten a partir de maio de 2012, 

atendendo à 250 famílias de alta vulnerabilidade social. 
 

Entendemos a necessidade prioritária de trabalharmos o Autoconhecimento e o desenvolvimento do 

potencial humano, oferecendo atividades que promovam a construção de um novo padrão  de 
comportamentos e posturas que contribuam na formação do caráter das crianças e adolescentes 

matriculadas nas unidades onde os Serviços são ofertados-, bem como investir no fortalecimento dos 

vínculos e na melhoria da qualidade de vida das famílias, para que estas possam educar com dignidade e 
autonomia seus filhos preparando-os para o exercício da cidadania. 
 

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, 
 

Atenciosamente, 

Campinas, 26 de dezembro de 2012. 

 

 

Jimena Franco Carmello 
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Presidente Executiva 

RG: 16.329.314-4 

 

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 

A Fundação Eufraten tem como missão promover, de forma gratuita, a educação da criança, do 
adolescente e do grupo familiar em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal através de 
atendimento de forma continuada, permanente e planejada de prestação de serviços, execução de 
programas ou projetos voltados à cultura, arte, esporte e meio ambiente para desenvolver o 
autoconhecimento, a independência, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida. 
 

Compõe a rede socioassistencial do Município de Campinas no nível de Proteção Básica. Os programas e 
projetos oferecidos aos usuários integram o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
preconizado na nova Tipificação Nacional – SUAS – Serviço Único de Assistência Social. Cujo objetivo 
maior é planejar e criar situações desafiadoras que estimulem e orientem os usuários deste serviço na 
construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território 
onde vivem. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e deveres 
e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 
 

Para cumprir sua missão a Fundação Eufraten implantou com a força do compromisso e dedicação do 
trabalho voluntário 4 EPVs – Escolas Preparatórias para a Vida, sendo três localizadas em Campinas  e 
uma na cidade de Francisco Morato/SP.  
 

A frente da gestão dos Programas e Projetos oferecidos à comunidade há uma equipe de profissionais 
contratada, composta por uma Coordenação Geral, Assistentes Sociais, Psicóloga, Pedagogas, 
Educadores Sociais,  Auxiliares de Serviços Gerais, Assistente Administrativo, Financeiro e de 
Manutenção . Todos os usuários são acolhidos pelo Serviço Social da entidade, responsável por efetivar 
a matricula nos programas e projetos oferecidos e também acompanha-los e orientá-los em sua 
trajetória dentro e fora da entidade. 
 

A prioridade de atendimento das famílias se dá pelo nível de vulnerabilidade social. São parceiros no 
processo de encaminhamento de famílias aos programas das EPVs, o CRAS – Centro de Referência de 
Assistência Social e as Escolas situadas no território onde a EPV realiza atendimento, o Conselho Tutelar 
do Município, o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, bem como outras ONGs do 
território. 

 

OBJETIVOS 

1) Promover a educação da criança, do adolescente e do grupo familiar através de atividades 
socioeducativas de caráter preventivo, protetivo e proativo, utilizando o meio ambiente, a cultura, 
a arte, o esporte e a aprendizagem profissional para desenvolver o potencial humano, fortalecer os 
vínculos familiares, estimular a ação para transformar sua realidade, promover a inclusão social e a 
melhoria da qualidade de vida; 

2) Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e desenvolvimento de 
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crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
3) Oferecer em suas unidades espaços de convivência e construção de relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo, ampliação do universo informacional, incentivo ao estudo 
no sistema educacional, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do 
protagonismo e da autonomia; 

4) Possibilitar ao jovem o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de 
cidadania, desenvolver conhecimentos e habilidades que contribuam para a sua formação 
profissional favorecendo seu acesso ao mercado de trabalho; 

5) Mobilizar os diversos segmentos da sociedade visando a garantia e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente, bem como conscientizar e promover o fortalecimento de suas famílias para a 
construção de um projeto de vida com mais qualidade e o exercício da cidadania; 

6) Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 
socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de 
assistência social. 

 

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

- Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social; 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
- FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas; 
- AGIS DISTRIBUIÇÃO; 
- UNISOMA; 
- Realização de Eventos Beneficentes;  
- Contribuintes mensais - apoiadores da Entidade; 
- Contribuições Espontâneas: Destinação de IR, Doações, Notas Fiscais Paulistas; 
- Realização de projetos em parceria com o 1º, 2º e 3º Setor; 
- Trabalho Voluntário. 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O atendimento é realizado em 4 EPVs - ESCOLAS PREPARATÓRIAS PARA VIDA, através de 
atividades socioeducativas para crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 

 

 

EPV I:  
Rua José Partinelli, 140 – Vl. Palmeiras – Campinas/SP – Fone: 19 3225-9982 

 

EPV II:  
Rua Nuno Álvares Pereira, 72 – Vl. Nogueira – Campinas/SP – Fone: 19 3256-1966 

 

EPV III: 
Av. Eng.º Márcio Duarte Ribeiro, 500 – Jd. do Lago II – Campinas/SP – Fone: 19 3268-3311 

 

EPV IV:  
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Estrada de Ferro Santos-Jundiaí Km 119 - Rua 9, nº 510 - Jd. Batista Gennari - Francisco Morato/SP 

 

As EPVs I e III estão localizadas na região Sul de Campinas, Possuem salas para o desenvolvimento de 
oficinas, cursos, reuniões e atendimento social, cozinha, espaço para refeições, wc masculino e 
feminino, biblioteca, brinquedoteca,  laboratório de informática (só na EPV I) e área verde para a prática 
esportiva e vivências ambientais. 
 

A EPV II está localizada na região Leste de Campinas. Possui salas de atividades, laboratório de 
informática, biblioteca, wc masculino e feminino, local para lanche.  
 

A EPV IV, localizada em Francisco Morato, possui salas de atividades, espaço para lanche e ampla área 
verde para vivências e práticas esportivas e ambientais. 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO 

 

 

PROGRAMAS OFERECIDOS NA EPV I – VILA PALMEIRAS E EPV III – JD. DO LAGO II 
 

PÚBLICO ALVO E ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

 

A EPV I abrange os bairros: Vila Palmeiras, Campo Belo I e II, São Domingos, Jd. Fernanda, Jd. Marisa, 
Cidade Singer e Campituba. A EPV III abrange os bairros: Jd. do Lago II, Monte Cristo, Pq. Oziel, Gleba B, 
São José, Jd. das Bandeiras. 
 

De acordo com o mapa de vulnerabilidade social da cidade, dados colhidos pelo CRAS do Campo Belo e 
Jd. das Bandeiras  possuem em seu diagnóstico: 
 

● Um grande número de Drogadição, tráfico e exploração sexual infanto-juvenil, devido a 
localizações próximas as rodovias; 

● Violência Doméstica contra criança, adolescentes e mulher; 
● Falta de infra-estrutura como asfalto e saneamento básico;  
● Um dos maiores índices de baixa escolaridade; 
● Desemprego, baixa renda e desestrutura familiar;    
● Trabalho Informal, muitos vivem da reciclagem, troca e venda de sucatas e mercadorias usadas;   
● Exploração do trabalho infantil; 
● Ausência de segurança alimentar, de acesso à educação, cultura, esporte, saúde e consciência 

ambiental. 
 

As famílias em sua maioria são migrantes que vem de interior de MG, Norte e Nordeste em busca de 
qualidade de vida. Chegam à região sem moradia fixa e muitos acabam vivendo em condições mínimas 
de higiene e segurança.  

 

Com base no senso de 2000, 26,34% das mulheres são chefes de famílias, mesmo sem alfabetização e 
rendimento. Hoje muitas famílias recebem benefícios do Governo como bolsa escola, renda mínima e 
renda cidadã. 
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Durante a atuação e intervenção de nossa equipe social no ano de 2012, na região sul do 
município de Campinas, nos deparamos com diversas situações de vulnerabilidade social.  Através 
dos atendimentos familiares, discussões de casos e visitas domiciliares nos apropriamos das 
dificuldades e necessidades dessa região.  
 

É grande o numero de adolescentes em situação de evasão escolar, drogadição e tráfico. O que 
torna de extrema importância a articulação da Fundação Eufraten com as outras políticas do 
território e um acompanhamento a essas famílias. 
 

Observamos também um numero significante de famílias que sofrem com a violência de gênero, 
violência contra crianças e adolescentes, sendo elas, físicas e psicológicas. 
 

Percebemos que essa região está segregada no município, com ausência de equipamentos 
públicos qualificados para o atendimento a seus moradores. Além de ser uma região com déficit 
na habitação, onde muitas famílias residem em barracos, beirando córregos, em meio ao lixo, em 
ruas sem o mínimo de saneamento.  
 

Devido à baixa escolaridade muitas famílias trabalham como “catadores” e a renda do reciclável 
passa a ser a única renda da família, somando aos programas de transferência de renda. Esses 
catadores não recebem nenhum tipo de orientação da saúde e/ou geração de renda, o que muitas 
vezes faz com que essas famílias acumulem lixo de forma desorganizada em suas casas e em 
alguns pontos do bairro. 
 

Considerando todas as problemáticas citadas acima nosso trabalho é fundamental para um 
acompanhamento territorial, onde a dupla psicossocial possa acompanhar, orientar, articular 
essas famílias e a comunidade. Garantindo assim a prevenção em matéria de violação de direitos 
desses moradores. Além de oferecer a comunidade e as famílias atendidas espaços de 
convivência, através de grupos e oficinas socioeducativas. 

 

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 

Programa Público Alvo N.º de 
Atendidos 

Horário de Atendimento 

“Educando para a 
Vida com 
Autoconhecimento” 

Crianças de 04 a 
10 anos, 
adolescentes e 
jovens de 11 a 
16 anos 

Capacidade: 35 

Atendidos:35 

Sábados das 08h00 às 12h00 

(Programa desenvolvido 100% através 
de trabalho voluntário) 

SCFV - 
“Socioeducativo” 

para crianças e 
adolescentes de 06 a 
14 anos e 11 meses 

Crianças de 06 a 
10 anos, 
adolescentes de 
11 a 14 anos e 
11 meses 

Capacidade:60 

Atendidos:60 

2ª a 6ª Feira das 08h00 às 12h00 
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SCFV - “Formação do 
Profissional do 
Futuro”- para jovens 
de 15 a 24 anos 

Jovens de 15 a 
24 anos 

Capacidade:60 

Atendidos:60 

2ª a 6ª Feira das 08h00 às 12h00 

 

Centro de 
Convivência 
Intergeracional 

Crianças a partir 
de 06 anos, 
adolescentes, 
jovens, adultos 
e idosos 

Capacidade:125 

Atendidos: 125 

 

“Orientação e Apoio 
Sócio familiar 

Adultos a partir 
de 25 anos – 
famílias dos 
usuários e 
famílias da 
comunidade 

Atendeu a 280 
famílias 

2ª, 4ª, 5ª a 6ª Feira das 08h00 às 
12h00 

Encontros com a Família a cada 2 
meses aos sábados das 15h00 às 
17h00. 
 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

Coordenadora técnica, Assistente Social, Pedagoga, Oficineiros de Teatro, Dança, Música, Artes 
Plásticas, Informática e cidadania, Preparação para o Mercado de Trabalho, Esporte, Yoga, Artesanato, 
Cozinheira, Assistente de Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Administrativo e 
Financeiro.  
 

 

PROGRAMAS OFERECIDOS EPV III – JD. DO LAGO II 
 

Programa Público Alvo Capacidade 
/N.º de 

Atendidos 

Horário de Atendimento 

“Educando para a 
Vida com 
Autoconhecimento” 

Crianças de 04 a 
10 anos, 
adolescentes e 
jovens de 11 a 
16 anos 

Capacidade:35 

Atendidos: 35 

Sábados das 08h00 às 12h00 

(Programa desenvolvido 100% 
através de trabalho voluntário) 

SCFV-“Centro de 
Convivência 
Intergeracional” 

Crianças a partir 
de 06 anos, 
adolescentes, 
jovens, adultos 
e idosos  

Capacidade:150 

Atendidos:150 

 

2ª a 6ª Feira das 13h30 às 17h00 

 

SCFV -“Formação do 
Profissional do 
Futuro” 

Jovens de 15 a 
24 anos 

Capacidade:60 

Atendidos: 60 

2ª a 6ª Feira das 13h30 às 17h00 

 

“Orientação e Apoio 
Sócio familiar / PAIF 

Adultos a partir 
de 25 anos – 
famílias dos 
usuários e 
famílias da 

Capacidade:250 

Atendidos: 250 

2ª,3ª, 4ª e 5ª Feira das 13h30 às 
17h00 

Encontros com a Família a cada 2 
meses aos sábados das 15h00 às 
17h00. 
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comunidade  

 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

Coordenadora técnica, Assistentes Sociais, Psicóloga, Pedagoga, Oficineiros de Teatro, Dança, Música, 
Artes Plásticas, Capoeira, Inglês, Preparação para o Mercado de Trabalho, Esporte, Yoga, Artesanato, 
Cozinheira, Assistente de Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Administrativo e 
Financeiro.  

 

PROGRAMA OFERECIDO NA EPV II – VILA NOGUEIRA: 
 

A EPV II está localizada na Rua Nuno Álvares Pereira, 72 – Vila Nogueira – Região Leste de Campinas. 
 

Embora esteja próxima a região da Lagoa do Taquaral, há anos atrás a região era desprovida de 
infraestrutura e seu público alvo eram os moradores da Favela da Rua Moscou. Com o passar do tempo 
a região evoluiu, embora ainda em seu entorno hajam bairros de periferia.  
 

O perfil do público que buscou os programas é formado por adultos e idosos que participam de oficinas 
de informática e cidadania, Inglês, artesanato, yoga e voluntariado.  
 

Programa Público Alvo N.º de Atendidos Horário de Atendimento 

Programa de 
Atendimento ao 
Idoso* (Este 
programa é mantido 
pela Fundação 
Eufraten) 

Idosos Capacidade:50 

Atendidos: 50 

3ª feira das 08h30 às 17h30; 
4ª feira das 14h00 às 17h00; 
Sábado das 16h00 às 17h30. 
 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

Coordenadora técnica, Assistente Social, Oficineiros de Informática e Cidadania, Inglês, Yoga e 
Artesanato, Assistente de Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Administrativo e 
Financeiro.  

PROGRAMAS OFERECIDOS EPV IV – FRANCISCO MORATO 

 

A EPV IV  possui um dos menores índices de desenvolvimento humano; 
●  Muitas das famílias são economicamente desfavorecidas; 
●  A drogadição e a exploração sexual atingem índices elevados;  
●  Há falta de oportunidades de acesso à saúde, educação, esporte, arte, cultura e qualificação 

profissional. 
 

Programa Público Alvo N.º de 
Atendidos 

Horário de Atendimento/Parceria 

“Educando para a 
Vida com 
Autoconhecimento” 

Crianças de 04 a 
10 anos, 
adolescentes e 
jovens de 11 a 

Capacidade: 60 

Atendidos: 60 

Sábados das 09h00 às 12h00 

(Programa desenvolvido 100% 
através de trabalho voluntário) 
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16 anos 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS - VOLUNTÁRIOS 

 

Coordenadora Pedagógica, Coordenador Administrativo e Educadores voluntários, Caseiro contratado.  
 

 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A busca por recursos financeiros para manter, aprimorar e ampliar as ações com qualidade sempre foi um 

desafio presente, mas que impulsionam voluntários e profissionais da instituição a buscar alternativas para 

superá-las. Entre nossas conquistas estão à capacidade de organização, disciplina e superação do 

voluntariado junto a equipe de gestão para atingir os objetivos traçados ano a ano pela organização que 

conta com a construção de uma pedagogia própria, reconhecida pelas comunidades e pelos parceiros da 

organização como diferencial na formação humana dos atendidos. 

Suas 4 Escolas Preparatórias para a Vida (EPVs) são todas unificadas numa mesma linguagem social, 

pedagógica e administrativa. Desenvolvem projetos socioeducativos no contexto da educação integral, 

promovem vivências de aproximação com as escolas, educação pelo desenvolvimento humano, através da 

arte, do esporte e da profissionalização, gerando oportunidades para todos, trabalho em rede, parcerias e a 

convivência solidária. Seu itinerário formativo é permeado pelo diálogo, pela reflexão e pela lógica com 

foco no autoconhecimento. É referência nas comunidades onde atua de promoção, proteção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Sua Pedagogia é denominada como Pedagogia Heulosófica  e tem como base a filosofia e a Psicologia que 

integradas promovem  a transformação do comportamento e o desenvolvimento do potencial humano. 

Utiliza a  MAIEUTICA – A arte de questionar e levar o indivíduo a prática das 5 REGRAS PARA O 

AUTOCONHECIMENTO, QUE SÃO: OBSERVAR, REFLETIR, TOMAR ATITUDE, AGIR E SABER ESPERAR. Sua 

prática leva ao desenvolvimento de 3 Princípios Propulsores da Humanização: a INICIATIVA PRÓPRIA, o 

SENSO CRÍTICO e a CRIATIVIDADE; 

O  PERIPATÉTICO –  aprender com os movimentos da natureza e da própria vida; 

A prática do YOGA NATURAL e da MEDITAÇÃO – que promovem a saúde e a flexibilidade do corpo, a 

educação da mente e o desenvolvimento do potencial humano; 

● O RALA YOGA – que é o trabalho voluntário pelo bem do todo; 

A arte, a música, o teatro, a dança, o esporte, a informática, assim como todas as oficinas e cursos 

oferecidos nas EPVS, foram desenvolvidos através de dinâmicas, vivências, debates reflexivos, jogos 
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cooperativos,  passeios, encontros, apresentações culturais, palestras e participações em conferências e 

eventos que motivaram os atendidos a vivenciarem e expressarem a compreensão dos temas 

trabalhados e a sua importância no processo de autoconhecimento, no fortalecimento dos vínculos 

consigo mesmo e com o meio social.  

 

    Abaixo apresentamos os objetivos de cada Programa executado nos serviços  
 

PROGRAMA EDUCANDO PARA A VIDA COM AUTOCONHECIMENTO 

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 04 A 16 ANOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Levar a criança, o adolescente e o adulto a se autoconhecer; estimular a auto-estima e a alegria de viver, 
preparando-os para administrar seu maior empreendimento – A Vida!  

Objetivos Específicos: 
 

● Levar a criança, o adolescente e o adulto a vivenciar o autoconhecimento, descobrindo seu 
verdadeiro potencial interno, resgatando sua auto-estima; 

● Estimular a Iniciativa Própria, o Senso Crítico e a Criatividade preparando-os para administrar seu 
maior empreendimento – A Vida, construindo em torno de si um universo de discernimento, 
dignidade e trabalho, consolidando a ética e a cidadania; 

 

 

O QUE OFERECEU 

 

Atendeu de fevereiro a dezembro de 2012, crianças de 04 a 10 anos, adolescentes de 11 a 16 anos e seus 
familiares através do Projeto “Educando para a Vida”, com a duração de 04 horas semanais, que foram 
desenvolvidas todos os sábados. 
  
 

O PROGRAMA “EDUCANDO PARA A VIDA” OFERECEU ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AS SEGUINTES 
ATIVIDADES: 
 

● Yoga Natural e meditação; 
● Dinâmicas, vivências, jogos e brincadeiras com foco no autoconhecimento. 
● Atividades lúdicas envolvendo a arte e o esporte. 

 

 

SCFV - SÓCIO-EDUCATIVO  
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES 

 

 

OBJETIVO GERAL  
 

Contribuir para a prevenção e a proteção à situação de risco pessoal  e social de crianças e adolescentes de 
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06 a 14 anos e 11 meses e suas famílias, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades e 
potencialidades na concepção da  educação integral e o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários, garantindo o atendimento continuado e sistemático de segundo a sexta-feira, em horário 
complementar à rede regular de ensino, favorecendo o desenvolvimento de atividades intergeracionais, 
propiciando troca de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e o exercício da 
cidadania. 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar acolhimento, escuta, orientação, referência e contra-referência de crianças, adolescentes e 
suas famílias; 

● Oferecer atendimento sócio-educativo à criança, ao adolescente e suas famílias, através da 
realização de vários Projetos e oficinas de Educação Integrada, visando prevenir e protegê-los da 
situação de risco, preparando-os para a vida; 

● Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo espírito de 
equipe, valores humanos e a socialização; 

● Incentivar a auto-estima através de atividades que valorizem o ser e sua capacidade de transformar 
o meio em que vive; 

● Possibilitar a ampliação do universo cultural da criança, do adolescente e de suas famílias 
estimulando o desenvolvimento de suas potencialidades; 

● Oferecer oficinas de geração de renda para as famílias; 

● Desenvolver atividades de prevenção à violência, às drogas, à exploração sexual, a gravidez precoce 
e DST- Doenças Sexualmente Transmissíveis;  

● Incentivar a permanência da criança e do adolescente na escola; 

● Estimular a iniciativa própria, o senso critico e a criatividade como princípios essenciais à vida; 

● Realizar o trabalho em rede com outros programas voltados ao desenvolvimento integral da 
criança, do adolescente e suas famílias. 

 

 

O QUE OFERECEU 

 

Atendeu de janeiro a dezembro de 2012 crianças de 06 a 10 anos, adolescentes de 11 a 16 anos e seus 
familiares, no horário inverso a escola no período das 08:00 às 12:00h de segunda a sexta-feira, oferecendo 
às crianças e adolescentes: diversos projetos e oficinas, além de refeição equilibrada e apoio psico-social.   
 

AS OFICINAS OFERECIDAS FORAM 

 

● Yoga Natural  
● Esporte 

● Música 
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● Dança Contemporânea 

● Teatro 

● Informática e cidadania 

● Brincando e Aprendendo 

● Recriando com Arte 

● Fábrica de Estórias 

● Vencendo Desafios 

● Biblioteca e Brinquedoteca 

● Apoio Escolar  
 

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

● Encontros Bimestrais com as Famílias 

● Palestra “Sou Feliz sem Drogas” 

● Palestra sobre alimentação saudável 
● Festa Junina 

● I - Interong – Campeonato de Futebol 
● Participação Jogo de Volêy da Medley e SESI 
● Festa de Natal 
● Encontro da Cidadania da Rede CDI-Campinas 

● Festa do Dia das Crianças 

● Coral em parceria com a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas 

● Oficina de Fotografia em parceria com o CDI – Campinas, que culminou no lançamento de um Livro;  
● Visitas Domiciliares 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS: 
 

● Melhoria no comportamento e auto-estima; 
● Encontraram mais harmonia na convivência consigo mesmo e com os outros; 
● Mais disposição, calma e concentração para aprender; 
● Incentivo e motivação aos estudos; 
● Ampliação do universo informacional; 
● Troca de vivências; 
● Fortalecimentos dos vínculos familiares e sociais. 

 

 

 

SCFV - PARA JOVENS DE 15 A 24 ANOS- 

FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DO FUTURO  

 

OBJETIVO GERAL:  
 

Promover a formação integral do adolescente e do jovem, desenvolvendo múltiplas habilidades e 
inteligências que contribuam na formação do caráter pessoal, profissional e social do ser. Preparando-o 
para administrar sua própria vida. Promover a boa convivência consigo mesmo, através do trabalho de 
autoconhecimento, estimulando o respeito pela diversidade, trabalhando a liberdade de se expressar, 
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argumentar e articular suas idéias. Dar elementos para que o jovem construa seu projeto de vida 
considerando o cuidado com sua saúde e aparência, o desenvolvimento profissional, o exercício de sua 
cidadania tornando-se protagonista de seu futuro, desenvolvendo a iniciativa própria, o senso-crítico e a 
criatividade preparando-o para lidar com as adversidades da vida. Estimular a participação na vida pública 
do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 
contemporâneo. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Estimular nos adolescentes e jovens o desenvolvimento de habilidades e competências intelectuais, 
físicas e psico-sociais, incentivando o protagonismo juvenil, as trocas intergeracionais e o acesso à 
tecnologia; 

● Realizar acolhimento, escuta, orientação, referência e contra-referência de adolescentes, jovens e 
suas famílias; 

● Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

● Oferecer oficinas de geração de renda para jovens e suas famílias; 

● Incentivar a auto-estima através de atividades que valorizem o ser humano e sua capacidade de 
transformar o meio em que vive; 

● Trabalhar através de projetos de cidadania a prevenção à violência doméstica, às drogas, à 
exploração sexual, gravidez precoce, convivência familiar, entre outros temas com foco no 
desenvolvimento integral dos adolescentes e jovens; 

● Possibilitar o conhecimento sobre o mundo do trabalho e o direito de cidadania, trabalhando as 
habilidades e competências dos adolescentes e jovens; 

● Realizar o trabalho em rede com outros programas voltados à juventude e para o mercado de 
trabalho. 

 

O QUE OFERECEU 

 

 Atendeu de janeiro a dezembro de 2012 adolescentes e jovens de 15 a 24 anos e seus familiares com a 
carga horária de 12 horas semanais, através de Projetos, Cursos, Oficinas e Encontros. 
 

OS CURSOS E OFICINAS OFERECIDAS FORAM: 
 

● Informática Básica/Avançada e Cidadania;  
● Mídias Visuais 

● TEC- Trabalho – Educação e Cidadania; 
● Inglês; 
● Recepcionista Comercial; 
● Cursos na Área administrativa e de Beleza 

 

OS TEMAS DOS ENCONTROS FORAM: 
 

● Autoconhecimento 

● Projeto de Vida 

● Cidadania 
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● Direitos Humanos 

● Relacionamento entre pais e filhos; 
● Sexualidade e DST 

● Mercado de Trabalho 

● Meio Ambiente, entre outros que forem de interesse e necessidade dos jovens. 
 

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

● Encontros Bimestrais com as Famílias 

● Palestra “Sou Feliz sem Drogas” 

● Palestra sobre Sexualidade 

● Palestra sobre o Mercado de Trabalho 

● Festa Junina 

● Festa de Natal 
● Show de Talentos 

● InterONG – Campeonato de futebol entre outras ONGs e a Eufraten 

● Encontro da Cidadania da Rede CDI-Campinas 

● Vivência Empresarial 
 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS: 
 

● Melhora no comportamento e na autoestima; 
● Ampliação do interesse pelos estudos, interesse em cursos profissionalizantes; 
● Descobriram o autoconhecimento como uma ferramenta para mudar a forma de pensar e agir; 
● Conscientização da necessidade em mudar o que não gosta em si mesmo transformando 

significativamente seu destino e sua realidade social. 
● Capacitação na elaboração do curriculum e postura perante processos seletivos; 
● Aprenderam a conviver e a respeitar as diferenças existentes no grupo; 
● Troca de vivências; 
● Fortalecimentos dos vínculos familiares e sociais. 

 

 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR 

 – FAMÍLIAS DOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS /  
PAIF – PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Integrar a família ao trabalho realizado com as crianças, adolescentes e jovens, oferecendo atendimento 
psico-social, grupos de orientação e vivência familiar, palestras educativas e oficinas de geração de renda. 
 

PAIF: 
 

Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e 
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Oferecer oportunidades para o 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. Ampliar o universo 
informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. Promover acessos a 
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benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção 
das famílias na rede de proteção social de assistência social; Apoiar famílias que possuem, dentre seus 
membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e 
troca de vivências familiares. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Fortalecer os vínculos afetivos familiares; 
● Contribuir para a auto-sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida familiar. 

 

O QUE OFERECEU 

 

Atendeu de janeiro a dezembro de 2012, famílias dos educandos matriculados nos programas e famílias da 
comunidade encaminhadas pelo CRAS, através do Espaço semanal de acolhimento psico-social,visitas 
domiciliares, de projetos, grupos e oficinas, cursos de requalificação profissional, encontros e espaços de 
convivência e fortalecimento de vínculos e participação cidadã. 
 

OFICINAS OFERECIDAS 

 

● Depilação 

● Artesanato 

● Grupos de acolhimento, escuta e orientação psicossocial 
 

 

CURSOS DE RE-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS 

 

● Recepcionsta Comercial; 
● Informática e cidadania; 
● Inglês  
 

 

TEMAS ABORDADOS NOS ENCONTROS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 

 

● Autoconhecimento e Projeto de Vida 

● Saúde da Mulher 
● Sexualidade 

● Relacionamento entre Pais e Filhos; 
● Higiene e Nutrição – Segurança Alimentar;  
● Limites na Educação dos Filhos; 
● Violência doméstica 

● Participação comunitária  
● Mercado de trabalho 

 

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

● Encontros Bimestrais com as Famílias 

● Palestra “Sou Feliz sem Drogas” 
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● Festa Junina 

● Show de Talentos 

● Festa de Natal 
● Reuniões intersetoriais 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS: 
  

● Redução da situação de vulnerabilidade social; 
● Aumento ao acesso aos serviços socioassistenciais e setoriais; 
● Fortalecimento dos vínculos familiares, grupais e comunitários; 
● Desenvolvimento de habilidades e potencialidades para facilitar na inserção no mercado de 

trabalho e geração de rendas; 
● Inclusão em programas de qualificação profissional; 
● Ampliação do universo informacional e da ação participativa 

● Redução da ocorrência de situações de risco social; 
● Acesso a educação formal. 

 

SCFV-  CENTRO DE CONVIVÊNCIA  INCLUSIVO E INTERGERACIONAL 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir para que as pessoas em diferentes ciclos da vida tenham um espaço de convivência e construção 
de relações de apoio, proteção e solidariedade, promovendo o fortalecimento das relações familiares, 
comunitárias e a melhoria da qualidade de vida. 
Introduzir valores através de atividades  inclusivas e intergeracionais de arte, cultura, tecnologia da 
informação, artes manuais, yoga e oficinas temáticas de interesse da comunidade, desenvolvendo 
potencialidades, resgatando a auto-estima e a alegria de viver. 
Amenizar o impacto da realidade social na vida dos participantes, mostrando novos caminhos e 
perspectivas para fortalecer vínculos familiares, exercer a cidadania e promover a melhoria na qualidade de 
vida. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Estimular nos usuários a participação ativa, o desenvolvimento de habilidades que possibilitem o 
exercício da cidadania e do protagonismo social; 

● Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, através do desenvolvimento de 
valores éticos e cidadania; 

● Desenvolver o convívio geracional e intergeracional através da valorização e troca de saberes; 
● Possibilitar o processo de envelhecimento ativo e saudável; 
● Orientar os usuários na prevenção dos riscos sociais, bem como das diversas formas de isolamento, 

violência e outras violações; 
● Realizar o trabalho em rede com outros programas de proteção e benefícios voltados para atender 

as necessidades dos usuários, promovendo sua inclusão nos programas sociais e a melhoria da sua 
qualidade de vida. 

 

 

O QUE OFERECEU 
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Atendeu de janeiro a dezembro de 2012, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos oferecendo as 
seguintes oficinas:  
 

● Teatro 

● Música 

● Dança Contemporânea 

● Artes Plásticas 

● Capoeira 

● Yoga  
● Práticas Esportivas 

● Jogos e Brincadeiras 

● Brincando e Aprendendo 

● Artesanato 

● Culinária 

● Oficinas de Leitura e Escrita 

● TEC- Trabalho, Educação e Cidadania 

● Cursos Profissionalizantes na área administrativa  
 

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

● Encontros Bimestrais com as Famílias 

● Palestra “Sou Feliz sem Drogas” 

● Palestra sobre Sexualidade 

● Palestra sobre o Mercado de Trabalho 

● Festa Junina 

● Festa de Natal 
● Batizado de Capoeira 

● Coral em parceria com a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas 
 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

● Valorização da autoestima; 
● Aumento da motivação para cuidar da saúde do corpo e da mente; 
● Trabalho em grupo; 
● Fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;; 
● Aumento da perspectiva na geração de renda; 
● Conciencia da importância do controle emocional( saber ouvir,  respeito consigo mesmo e com os 

outros, serenidade e equilibrio) 
● Melhoria do comportamento nos relacionamentos interpessoais; 
● Concientização da necessidade da observação e reflexão para enfrentar e superar as dificuldades; 
● Aprendizado de novos conhecimentos; 
● Incentivo e motivação nos estudos, através de apoio pedagógico; 
● Aumento da iniciativa própria e concentração; 
● Aumento do Protagonismo e do exercício da cidadania. 
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PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir para que as pessoas idosas tenham um espaço de convivência e construção de relações de 
apoio, proteção e solidariedade, promovendo o fortalecimento das relações familiares, comunitárias e a 
melhoria da qualidade de vida. 
Amenizar o impacto da realidade social na vida dos participantes, mostrando novos caminhos e 
perspectivas para fortalecer vínculos familiares, exercer a cidadania e promover a melhoria na qualidade de 
vida. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Estimular nos usuários a participação ativa, o desenvolvimento de habilidades que possibilitem o 
exercício da cidadania; 

● Promover o desenvolvimento de valores éticos e cidadania; 
● Desenvolver o convívio e a valorização e troca de saberes; 
● Possibilitar o processo de envelhecimento ativo e saudável; 
● Orientar os usuários na prevenção dos riscos sociais, bem como das diversas formas de isolamento, 

violência e outras violações; 
● Realizar o trabalho em rede com outros programas de proteção e benefícios voltados para atender 

as necessidades dos usuários, promovendo sua inclusão nos programas sociais e a melhoria da sua 
qualidade de vida. 

 

 

O QUE OFERECEU 

 

Atendeu de janeiro a dezembro de 2012,  idosos oferecendo as seguintes oficinas:  
● Informática e cidadania 

● Inglês 

● Yoga  
● Palestras socioeducativas 
 

  
ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

● Encontros Bimestrais com as Famílias 

● Palestra “Sou Feliz sem Drogas” 

● Palestra sobre Saúde e qualidade de vida; 
● Palestra sobre as Tecnologias Sociais 

● Festa Junina 

● Festa de Natal 
● Encontro da Cidadania 

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

● Troca de saberes; 
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● Valorização da autoestima; 
● Interesse pela longevidade produtiva; 
● Melhora da autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


