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APRESENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO EUFRATEN 

 

A Fundação Eufraten é uma ONG sem fins lucrativos, de caráter socioeducativo que atende 

Desde 1987 a crianças, adolescentes e famílias em áreas de vulnerabilidade social. 

Nasceu em Campinas/SP, como ampliação da Casa de Caridade Bezerra de Menezes, fundada 

pelo Sr. Antônio Sousa Ramos em 1954. Seu ideal era desenvolver o potencial do ser humano 

através da educação. Iniciou oferecendo com simplicidade curso de datilografia e costura para 

jovens. Seu filho Paulo Zabeu deu continuidade ao trabalho e com ajuda de voluntários fundou 

em março de 1987 a entidade, que tem como missão promover a educação da criança, do 

adolescente e do grupo familiar através de atividades socioeducativas, utilizando o meio 

ambiente, a cultura, a arte e o esporte para desenvolver a independência, a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida. Seu principal objetivo é ser a instituição modelo de educação, 

que promova o autoconhecimento, desenvolva o senso crítico, a autonomia e uma consciência 

ampla e mais produtiva, comprometida com o desenvolvimento humano. 

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 – Bairro Vila Palmeiras – Campinas SP 

EPV II – Bairro Vila Nogueira – Campinas SP 

EPV III – Bairro Jardim do Lago II – Campinas SP 

EPV IV – Estrada de Ferro Santos Jundiaí – Francisco Morato SP 

Os programas oferecidos nas EPVs visam desenvolver o autoconhecimento, estimular 

habilidades, potencialidades, formar a consciência critica, desenvolver valores éticos e postura 

cidadã; 

Promover o fortalecimento das relações familiares e comunitárias, a troca de saberes e a 

melhoria da qualidade de vida, contribuindo para a prevenção e proteção à situação de risco 

pessoal e social. 
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A Fundação Eufraten utiliza um método pedagógico denominado Pedagogia Heulosófica. 

Sua proposta é desenvolver o autoconhecimento, através da maiêutica (questionamento que 

leva a reflexão) e do ensino peripatético (aprender com os movimentos da natureza e da  

 

 

própria vida) para despertar o potencial interno nas crianças, adolescentes, jovens e adultos, 

promovendo a ética, a cidadania, o equilíbrio emocional e a saúde integral. 

A Fundação conta com um Conselho Curador, uma Diretoria Executiva e um Conselho Fiscal, 

além de Áreas de Apoio e Gestão em: Comunicação e Marketing, Recursos Humanos, Obras e 

Infraestrutura, Eventos, Intercâmbio, Planejamento, Autoconhecimento, Pesquisa e 

Desenvolvimento e Assessoria em Captação de Recursos. Todos os membros são voluntários e 

profissionais formados em diversas áreas. 

Há também em sua estrutura, profissionais contratados nas áreas de serviço social, psicologia, 

pedagogia, artes cênicas, esporte, informática, administração, finanças e operacional. 

São mais de 1.800 atendimentos por ano nos programas e projetos nas áreas de arte 

educação, incentivo a leitura e a escrita, música, dança, teatro, esportes, yoga, informática, 

inglês, meio ambiente e cidadania. Hoje atende a 3ª. Geração das famílias que participam dos 

programas. 

Registrada no CMDCA e CMAS (CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social). Conveniada a FEAC 

(Federação das Entidades Assistenciais de Campinas). Reconhecida como de Utilidade Pública, 

municipal, estadual e federal. 

Para manter os programas, projetos e estrutura, possui parceria com a Prefeitura Municipal de 

Campinas, através da Secretária Municipal de Cidadania Assistência e Inclusão Social; com a 

FEAC - Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, e empresas como a Agis 

Distribuição e Unisoma. 

Outra fonte de recursos da entidade é um Bazar permanente mantido por doações e 

realização de eventos beneficentes como a Feira da Fraternidade, Festas Juninas, Jantares, 
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Cursos e seminários. 

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. 

 

OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO 

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 
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de vida; 

2) Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e desenvolvimento de 

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; 

● FIEC – Fundo do Investimento do Esporte de Campinas; 

● FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas; 

● Petrobras – Patrocínio de projeto 

● UNISOMA – Cota de patrocínio de projeto; 

● Realização de Eventos Beneficentes;  
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● 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. 

 

NOSSAS UNIDADES 

 

O atendimento é realizado em 4 EPVs - ESCOLAS PREPARATÓRIAS PARA VIDA. 

 

ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA I 

 

Rua José Partinelli, 140 – Vl. Palmeiras – Campinas/SP  

Fone: 19 3225-9982 

Abrange os bairros: Vila Palmeiras, Campo Belo I e II, São 

Domingos, Jd. Fernanda, Jd. Marisa, Cidade Singer e 

Campituba.  

 

De acordo com o mapa de vulnerabilidade social da cidade, dados colhidos pelo CRAS do 

Campo Belo essa região possui 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 infraestrutura 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 
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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. 

 

Durante a atuação e intervenção de nossa equipe social no ano de 2013, 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 número 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 número 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.  
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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. 

 

Sua estrutura física conta com:  Cozinha com Dispensa, Refeitório, Sala de Artes Corporais, 

Sala de Arte-Educação, Sala de Informática, Brinquedoteca, Biblioteca, Sala de acolhimento e 

atendimento psicossocial, pátio, 3 WCs, sendo um para pessoas com necessidades especiais, 

amplo pátio, quadra de vôlei, campo de futebol e área verde. 

 

 

ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA II 

 

Rua Nuno Álvares Pereira, 72 – Vl. Nogueira – 

Campinas/SP – Fone: 19 3256-1966 

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.  

Sua estrutura física conta com: Salas de atividades, laboratório de informática, biblioteca, 

wc masculino e feminino, local para lanche.  
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ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA III 

 

Av. Eng.º Márcio Duarte Ribeiro, 500 – Jd. do Lago II – 

Campinas/SP – Fone: 19 3268-3311 

Abrange os bairros: Jd. do Lago II, Monte Cristo, Pq. Oziel, 

Gleba B, São José, Jd. das Bandeiras. 

 

Está localizada na região Sul de Campinas. Essa região é a mais 

populosa da cidade, a que concentra mais invasões/ocupações com os piores índices 

socioeconômicos. O território de atuação contempla 14 bairros. A Fundação Eufraten está 

estrategicamente localizada na divisa entre duas regiões bem distintas. Uma delas contempla 

bairros mais antigos, com mais de 30 anos de existência. Já a outra região é relativamente 

nova, com aproximadamente 13 anos, constituída basicamente de ocupações. A região que 

contempla os bairros mais antigos, conta com infraestrutura como sistema de água e esgoto, 

ruas pavimentadas, coleta de lixo, energia elétrica, transporte coletivo de fácil acesso, centro 

de saúde, escolas. Existem muitas empresas nessa região, muitas delas relacionadas a área de 

transportes, dada sua proximidade com a rodovia Santos Dumont, Anhanguera e Bandeirantes. 

A outra região compreende uma área de invasões, ocupações, com pouca ou nenhuma 

infraestrutura. Encontra-se poucas ruas pavimentadas, falta de rede de água e esgoto, de 

energia elétrica, de coleta de lixo. Muitas moradias em áreas de risco, próximas a córregos e 

encostas, e também em áreas verdes, aumentando o índice de degradação ambiental da 

região. Nesse território também existe um grande número de animais nas ruas (cachorros, 

aves, porcos), que juntamente com o acumulo de lixo e esgoto a céu aberto agravam os 

problemas ambientais.  Essas duas regiões, apesar de algumas discrepâncias nos aspectos 

estruturais e de constituição, possuem algumas características bem similares, no que diz 

respeito a questões relevantes como o tráfico de drogas, alto índice de violência, grande 

número de dependentes químicos (álcool e drogas), catadores de lixo, desemprego, situações 

de negligência, de miséria e elevada taxa de evasão escolar. Todos esses aspectos levam a 
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incidência de situações de risco e vulnerabilidade.  A precariedade e a falta de equipamentos 

públicos na região vêm somar a todas essas questões e agravar a situação das famílias desse 

território. Sem espaços de lazer, esporte, cultura e convivência, as crianças e adolescentes 

ficam pelas ruas à mercê de inúmeras situações perigosas, ficando mais suscetíveis às diversas 

formas de violência e ao envolvimento com o tráfico.   Todas essas questões colaboram para 

que a situação de muitas famílias se agrave, resultando em um nível maior de vulnerabilidade 

das mesmas. 

Sua estrutura física conta com:  Cozinha, varanda múltiplo uso (utilizada para lanche e 

atividades de artes visuais), brinquedoteca, biblioteca, sala de atendimento psico-social, 6 

banheiros, campo de futebol, sala de informática com 20 computadores, sala de artes 

corporais, sala de cursos, praças e jardins para atividades externas. 

 

 

ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA IV 

 

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí Km 119 - Rua 9, nº 510 - Jd. 

Batista Gennari - Francisco Morato/SP 

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. 

 

 Sua estrutura física conta com: Salas de atividades, espaço para lanche e ampla área verde 

para vivências e práticas esportivas e ambientais, cozinha, dispensa e 2 wc um feminino e 

outro masculino. 
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PROGRAMAS SÓCIOEDUCATIVOS OFERECIDOS 

 

PROGRAMA EDUCANDO PARA A VIDA COM AUTOCONHECIMENTO 

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 04 A 16 ANOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Estimular na criança, no adolescente, no jovem e no adulto o autoconhecimento, a iniciativa 

própria, o senso crítico e a criatividade, compreendendo que tudo na vida se constrói com 

trabalho, disciplina e continuidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Oferecer ferramentas para o educando vivenciar o autoconhecimento, observando e 

refletindo sobre seu comportamento, tornando-se capaz de modificá-lo.    

2. Fortalecer a expressão de ideias e opiniões estimulando a reflexão e tomada de 

decisões. 

3. Ampliar o compromisso, a disciplina, e a responsabilidade consigo mesmo, com o grupo 

e com as atividades do PEV. 

 

O QUE OFERECEU 

Atendeu de fevereiro a dezembro de 2013, crianças de 04 a 10 anos, adolescentes de 11 a 16 

anos e seus familiares com encontros semanais realizados sempre aos sábados com 04 horas 

de duração. Dentre as atividades realizadas estão: 

● Yoga Natural e meditação; 

● Dinâmicas, vivências, jogos e brincadeiras com foco no autoconhecimento. 

● Atividades lúdicas envolvendo a arte e o esporte. 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SÓCIO-EDUCATIVO 

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES 

OBJETIVOS 

Contribuir para a prevenção e a proteção à situação de risco pessoal e social de crianças e 

adolescentes de 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, envolvendo também suas famílias, 

propiciando troca de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade, o 

exercício da cidadania e a construção de seu projeto de vida. 

 

O QUE OFERECEU 

Atendeu de janeiro a dezembro de 2013 crianças de 06 a 10 anos, adolescentes de 11 a 14 

anos e seus familiares, no horário inverso a escola no período das 08h00 às 12h00h de 

segunda a sexta-feira, oferecendo às crianças e adolescentes: diversos projetos e oficinas, 

além de duas refeições (café da manhã e almoço orientados por nutricionistas) e apoio psico-

social.   

 

OFICINAS  

● Yoga Natural  

● Esporte (Vôlei, Futebol e Corpo em Movimento) 

● Música (Coral e prática de banda) 

● Dança Contemporânea 

● Teatro 

● Informática e cidadania 

● Brincando e Aprendendo 

● Recriando com Arte 
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● Biblioteca e Brinquedoteca 

● Apoio Escolar  

 

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

● Encontros Bimestrais com as Famílias 

● Palestra sobre Higiene Bucal 

● Festa Junina 

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

● Participação Jogo de Volêy da Medley 

● Festa de Natal – ConfraternizARTE, onde foram realizadas apresentações de teatro, 

dança, música e exposiç 

● Encontro da Cidadania da Rede CDI-Campinas 

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

● Visitas Domiciliares 

● Participação na Passeata da Cidade de Campinas no dia 18 de maio – Dia Mundial de 

Combate à exploração sexual infanto-juvenil. 

● Palestra sobre sexualidade. 

● Visita à Exposição o Fantástico Corpo Humano. 

● Visita à UNICAMP para assistir apresentação do coral Canarinhos da Terra. 

● Festa de Natal – ConfraternizARTE, onde foram realizadas apresentações de teatro, 

dança, música e exposição dos trabalhos das oficinas de artes e artesanato. 

 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARA JOVENS DE 15 A 

24 ANOS - FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DO FUTURO 

 

OBJETIVOS 

Promover a formação integral do adolescente e do jovem, desenvolvendo múltiplas 
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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, 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. 

 

O QUE OFERECEU 

 Atendeu de janeiro a dezembro de 2013 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. 

 

CURSOS E OFICINAS 

● Informática Básica e Cidadania;  

● Preparação para o Mercado de Trabalho; 

● PMI – Habilidades para a vida; 

● Manipulador de alimentos; 

 

OS TEMAS DOS ENCONTROS FORAM: 

● Autoconhecimento 

● Projeto de Vida 

● Cidadania 

● Direitos Humanos 

● Relacionamento entre pais e filhos; 
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● 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 sobre Sexualidade 

● Palestra sobre o Mercado de Trabalho 

● Festa Junina 

● Festa de Natal 

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

● Encontro da Cidadania da Rede CDI-Campinas 

● Participação no evento Royal Jovem – Apresentação de profissões relacionadas ao 

hotel The Royal Palm Plaza. 

 

 

 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR 

 FAMÍLIAS DOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS 

PAIF – PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 

 

OBJETIVOS 

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 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 

Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu 
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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 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. 

 

O QUE OFERECEU 

Atendeu de janeiro a dezembro de 2013, famílias dos educandos matriculados nos programas 

e famílias da comunidade encaminhadas pelo CRAS, através do Espaço semanal de 

acolhimento psico-social, visitas domiciliares, grupos e oficinas, cursos de requalificação 

profissional, encontros e espaços de convivência e fortalecimento de vínculos e participação 

cidadã. 

 

OFICINAS 

● Oficina de Yoga 

● Oficina de artesanato 

● Encontros bimestrais com as famílias 

● Grupos quinzenais com os beneficiários do Ação Jovem e Renda Cidadã (Programas de 

transferência de renda). 

 

 

CURSOS DE RE-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

● Curso de informática básica 

● Curso de manipulação de alimentos 
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TEMAS ABORDADOS NOS ENCONTROS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 

● Autoconhecimento e Projeto de Vida 

● Saúde da Mulher 

● Sexualidade 

● Relacionamento entre Pais e Filhos; 

● Higiene e Saúde da criança;  

● Limites na Educação dos Filhos; 

● Violência doméstica 

● Participação comunitária  

● Mercado de trabalho 

● Vivência de artesanato para pais e filhos. 

 

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

● Encontros Bimestrais com as Famílias 

● Festa Junina 

● Festa de Natal 

● Reuniões intersetoriais 

● Passeio à SANASA. 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO E INTERGERACIONAL 

 

OBJETIVOS 

Oferecer a pessoas em diferentes ciclos de vida, um espaço de convivência e construção de 

relações de apoio, proteção e solidariedade que promovam o fortalecimento das relações 

familiares, comunitárias e a melhoria da qualidade de vida; 

Através da vivência de diferentes atividades, no campo da arte, esporte, cultura, cidadania e 

valores humanos desenvolver potencialidades, trabalhar o autoconhecimento, resgatando a 
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autoestima e a alegria de viver; 

Através da convivência entre gerações introduzir valores de respeito, responsabilidade, 

amizade e fraternidade; 

Amenizar o impacto da realidade social na vida dos participantes, mostrando novos caminhos 

e perspectivas. 

 

O QUE OFERECEU 

Atendeu de janeiro a dezembro de 2013, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos 

oferecendo as seguintes oficinas:  

● Teatro 

● Música (Coral e Violão) 

● Dança Contemporânea 

● Artes Plásticas 

● Capoeira 

● Yoga  

● Prática Esportiva (Vôlei, Futebol e Corpo em Movimento) 

● Brinquedoteca e Biblioteca 

● Brincando e Aprendendo 

● Artesanato 

● Apoio escolar 

● Informática 

 

ENCONTROS, PALESTRAS, FESTIVIDADES, PASSEIOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

● Encontros Bimestrais com as Famílias 

● Palestra sobre Sexualidade 

● Palestra sobre o Mercado de Trabalho 

● Festa Junina 

● Coral em parceria com a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas 
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● Visita à Exposição o Fantástico Corpo Humano. 

● Visita à UNICAMP para assistir apresentação do coral Canarinhos da Terra. 

● Festa de Natal – ConfraternizARTE, onde foram realizadas apresentações de teatro, 

dança, música e exposição dos trabalhos das oficinas de artes e artesanato. 

 

 

QUADRO DE PROGRAMAS POR UNIDADES (EPVs) 
 

Programa Realizado EPV Horário de 

atendimento 

Nº de participantes dos 

programas 

Programa Educando para a 

Vida com 

Autoconhecimento 

 

● EPV 1 

● EPV 3 

● EPV 4 

Todos os sábados das 

08h às 12h. 

● EPV 1: 40 

● EPV 3: 15 

● EPV 4: 30 

Crianças e adolescentes 

entre 04 e 16 anos 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos 

Socioeducativo 

● EPV 1 De segunda à sexta-

feira das 8h às 12h. 

● EPV 1: 60 

Crianças e adolescentes 

entre 06 e 14 anos. 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - Formação do 

Profissional do Futuro 

● EPV 1 

● EPV 3 

De segunda à sexta-

feira (horários 

estabelecidos para cada 

atividade). 

● EPV 1: 60 

● EPV 3: 60 

Adolescentes e jovens entre 

15 e 24 anos. 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos 

Centro de Convivência 

● EPV 1 

● EPV 3 

● EPV 2 

De segunda à sexta-

feira das 13h30 às 

16h30. (Algumas 

atividades também no 

● EPV 1: 125 

● EPV 2: 40 

● EPV 3: 150 

Crianças a partir de 06 anos, 
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Inclusivo e Intergeracional período da manhã). adolescentes, adultos e 

idosos. 

PAIF – Programa de 

Atenção Integral às 

Famílias 

● EPV 3 De segunda à sexta-

feira das 08h às 14h. 

● EPV 3: 250 

Programa de Orientação e 

Apoio Sócio-Familiar 

 Famílias dos Atendidos 

nos Programas 

● EPV 1 

● EPV 3 

● EPV 2 

Atividades semanais 

em horários variados, 

encontros bimestrais 

aos sábados. 

Não existe meta definida 

para esse programa, ele visa 

dar apoio a todas as famílias 

atendidas nos demais 

programas. 

 

 

 

 

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 para atingir os objetivos traçados ano a ano pela 

organização que conta com a utilização de uma pedagogia própria – Pedagogia Heulosófica, 

reconhecida pelas comunidades e pelos parceiros da organização como diferencial na 

formação humana dos atendidos. 

As 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 
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autoconhecimento. É referência nas comunidades onde atua de promoção, proteção e defesa 

dos direitos da criança e do adolescente. 

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, bem como outras ONGs do território. 

A metodologia diária é organizada da seguinte maneira: No início das aulas os educandos são 

recebidos pelos educadores no portão, após a entrada de todos é realizada a harmonização – 

uma roda onde são praticados exercícios respiratórios do yoga com o objetivo de unificar e 

integrar o grupo para as aulas que acontecerão no dia, após esse exercício começam as 

oficinas culturais. Sempre ao final da oficina desenvolvida, há uma reflexão onde os educandos 

e o educador colocam suas opiniões sobre o que foi realizado ressaltando comportamentos, 

atitudes, pontos positivos e pontos que são necessários melhorar.  Além disso, esse espaço 

traz também a problematização da oficina, ou seja, o refletir sobre a atividade realizada em 

relação a conteúdos como valores humanos, cidadania, a questão socioambiental em uma 

tentativa de fazer a conexão entre essa atividade desenvolvida e agregando esses valores para 

a vida. Para encerrar todos realizam a organização do ambiente utilizado para aula. 

Vivenciando o princípio da autogestão integral, aprender a cuidar das pequenas coisas, agindo 

com começo, meio e fim.  Para finalizar o dia os educadores realizam uma avaliação entre si 

onde ocorrem as trocas de experiências, onde há o relato do desenvolvimento das aulas e dos 

educandos, seus progressos e dificuldades.   

Essa metodologia é utilizada na Fundação Eufraten desde o seu nascimento, hoje suas 
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unidades atendem a 3ª geração de educandos, os resultados alcançados ao longo dos anos de 

trabalho são crianças e adolescentes mais reflexivos, capazes de expressar sua opinião e ideias, 

o respeito e a cooperação passam a fazer parte da rotina diária, os conflitos diminuem, 

abrindo espaço para o senso crítico, a criatividade e a iniciativa própria, passam a ajudar na 

construção do espaço sentindo-se parte dele.   

Para que os profissionais atuantes do projeto se apropriem da Pedagogia Heulosófica são 

realizadas formações mensais, através de palestras reflexivas, vivências e grupos de trabalhos 

orientados por psicólogos, pedagogos que acompanham o trabalho da Fundação Eufraten. 

Essa metodologia também será utilizada nos eventos e encontros bimestrais com famílias e 

comunidade sobre o desenvolvimento do projeto.   

 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS NOS 
PROGRAMAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 

DE VÍNCULOS EM 2013: 

 

06 a 14 anos: 
 

● Aumento do comprometimento e envolvimento das famílias nas atividades; 
● Desenvolvimento de habilidades esportivas, artísticas e de cidadania; 
● Participação em eventos externos; 
● Melhoria no comportamento e auto-estima; 
● Aproximação da escola, fortalecendo os vínculos das crianças e adolescentes com o 

estudo; 
● Ampliação do universo informacional; 
● Fortalecimentos dos vínculos familiares e sociais 

 

15 a 24 anos: 
● Encaminhamento dos jovens para o mercado de trabalho 

● Inclusão de jovens na Rede de Serviços 

● Encaminhamento para formação em cursos técnicos; 
● Aplicação prática dos conhecimentos de cidadania na participação em eventos 

externos; 
● Inclusão de jovens em programa de transferência de renda – Ação Jovem; 
● Desenvolvimento de habilidades e potencialidades que auxiliam na construção do 

projeto de vida;  
● Ampliação do universo informacional e da ação participativa;  



 

Sede Rua Eng° Marcio Duarte Ribeiro, n°500 | Jardim do Lago 2 |Campinas | SP | CEP 13051 058 |Brazil| Fone 55 19  3268 33 11 
Unidade 1 Rua José Partinelli, n°140 | Vila Palmeiras |Campinas | SP | CEP 13053 264 | Brazil| Fone 55 19  3225 99 82 
Unidade 2 Rua Nuno Álvares Pereira  n°72 | Vila Nogueira | Campinas | SP | CEP 13088 020 | Brazil| Fone  55 19 3256 19 66 | 55 
19 3256 03 39  

 
 www.eufraten.org.br  |  comunicacao@eufraten.org.br     

23 

 

 

● Desenvolvimento de habilidades e competências intelectuais, físicas e psicossociais, 
incentivando o protagonismo juvenil, e o acesso à tecnologia; 

● Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários,de valores éticos e cidadania; 
● Aumento da auto-estima e da valorização do ser humano e sua capacidade de 

transformar o meio em que vive;  
● Aumento do acesso a educação regular;  
● Conhecimento sobre o mundo do trabalho e o direito de cidadania.  
● Melhora no comportamento e na autoestima. 

 

Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional; 
 

● Respeito por todas as gerações aprendendo a conviver com as diferenças de forma 
fraterna;  

● Exercício do autoconhecimento levando o participante a conhecer suas capacidades e 
despertar novos talentos; 

● Acesso a informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o seu 
usufruto bem como a benefícios socioassistencias e programas de transferência de 
renda;  

● Acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do território 
e da cidade;  

● Interação familiar e comunitária fortalecidas; 
● Redução da ocorrência de situações de risco social, tais como o isolamento, situações 

de violência e violações de direitos, e demais riscos identificados pelo trabalho 
preventivo junto aos usuários;  

● Capacidade de observar e refletir sobre si mesmo e a comunidade onde vive; 
● Ampliação do universo cultural dos usuários; 
● Conclusão dos cursos ofertados. 

 

   
PAIF – Programa de Atenção Integral à Família 

 

● 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 progamas de qualificação profissional; 
● Ampliação do universo informacional e da ação participativa 

● Redução da ocorrência de situações de risco social; 
● Acesso a educação formal 
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ALGUNS DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS 

 

Matheus de S. Teixeira, 14 anos – educando 

 
Quando eu entrei na Eufraten eu mudei muito como pessoa, como filho, como aluno, eu acho 
que aqui na fundação os educadores ensinam muitas coisas.eu aprendi sobre as 5 regras 
aprendi a utilizar elas, conheci pessoas muito legais e eu quero que no futuro meus filho 
frequente a fundação e algum dia eu quero ser voluntario. 
  
Jailson S. Silva - pai 
Ele comenta pai, ou mãe foi assim, foi legal o futebol, foi legal isso tudo é bom por saber que 
ele está se sentindo bem isso para mim é felicidade. 
 

Vitória G. Souza – 12 anos - educanda 

Eu aprendi a refletir sobre o que eu faço, aprendi a usar as 5 regras, aprendi a me soltar mais, 
nas aulas de teatro, aprendi a fazer exercícios que me acalmam. 
 

Sofia Cristina, 14 anos - Educanda 

Aprendi a ter mais auto-controle, respeitar e ser mais responsáveis com meus atos e minhas 
tarefas. 
 

Daniel Assis, 14 anos - Educando 

Algo que você aprendeu aqui o ajuda em sua vida? “O modo de enxergar como nossa vida é, a 
ter disciplina e mais conhecimento sobre a minha própria vida.”   
Daymo Lunardo, 15 anos - Educando 

Eu era muito bravo, tímido, não falava com ninguém, mais na fundação eu aprendi a ser mais 
calmo e mais extrovertido. 
 

Cristiane Miranda - mãe 

Passou a ajudar nas tarefas de casa, sapatos, cadernos e livros guardados, às vezes lava o copo 
que usa. 
 

Maria Conceição Assis - mãe 

O Daniel ficou mais responsável e também as novas amizades o deixou mais feliz. E só o fato 
dele praticar esportes e não ficar em casa sem fazer nada em frente a TV me deixou muito 
satisfeita acho que ele também. 
 

Silvia F. Maciel - mãe 

“Ele tem demonstrado muita satisfação em ir as atividades, em casa está mais comunicativo, 
sinto que ele está feliz.” 

http://coisas.eu/
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Jackson dos A. S. Filho, 13 anos - Educando 

Eu Jackson, quando entrei na Eufraten eu mudei muito, nas minhas atitudes em todas as aulas, 
no futebol o professor sempre fala das 5 regras observar, refletir, tomar atitude, agir, saber 
esperar antes eu não fazia nada disso, muito menos saber esperar, e eu também não sabia que 
cada ação tem sua reação mesmo que demore, na aula de informática aprendi muitas coisas, 
que eu não sabia no computador tipo word, nem sabia o que significava sabia que era pra 
escrever um texto mas não sabia que tinha mil e uma utilidade, no yoga quando entrei eu 
estava travado de verdade mas com o tempo fui destravando e melhorando minhas posturas. 

 
 

 

FUNDAÇÃO EUFRATEN NA MÍDIA 
 

● http://www.eufraten.org.br/  
 

● http://www.feac.org.br/site/documento_470_0__funda&ccedil%3B&atilde%3Bo-
eufraten.html  

 

● http://ossjb.org.br/index.php/fundacao_eufraten/  
 

● http://www.youtube.com/user/fundacaoeufraten  
 

● http://dec.petrobras.com.br/resultado/  
 

● http://www.feac.org.br/site/documento_756_0__torneio-de-futebol.html  
 

● http://issuu.com/fundacaofeac/docs/jornalfeac_baixa  

 

 

 

 

 

 
 

http://issuu.com/fundacaofeac/docs/jornalfeac_baixa
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