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A Pedagogia Conectiva
Durante nosso desenvolvimento pouco sabemos 
sobre o autoconhecimento, sobre as emoções, os 
pensamentos e sobre a nossa mente. Para suprir 
esta necessidade a Fundação Eufraten criou a 
Pedagogia Conectiva, que nos coloca frente a 
f r e n t e c o m n o s s o v e r d a d e i r o i d e a l : o 
desenvolvimento humano. Ela nos leva a refletir 
quem somos, como estamos, de onde viemos e 
para onde vamos; nos oferece ferramentas práticas 
para nos reinventar, aprendendo a educar nossas emoções, passando a 
buscar as múltiplas possibilidades para administrar nossos conflitos internos, 
transformando-os em um universo de soluções. 

Para nós, a Pedagogia Conectiva é o caminho e a forma natural do Ser 
educar-se e conectar-se consigo mesmo, desenvolvendo seu potencial 
interno, através da ciência do autoconhecimento, tornando-se mais 
produtivo nos 5 ambientes da sua vida: pessoal, familiar, profissional, social e 
comunitário. Confira o que já construímos este semestre. Seja-bem vindo!

EDUCAÇÃO EM 
MOVIMENTO

É um método prático que 
desperta o melhor que 

existe em cada Ser.  

Utiliza como práticas 
pedagógicas: O Yoga, a 

Meditação e as 5 Regras.

CONFIRA OS 
DEPOIMENTOS DOS 

NOSSOS EDUCANDOS

CONHEÇA NOSSOS 
PROJETOS E SEUS 

RESULTADOS

SAIBA OS NÚMEROS DO 
NOSSO TRABALHO

VEJA COMO VOCÊ PODE 
COLABORAR
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O que nossos educandos estão aprendendo nas EPVs?

“Ter mais calma, falar mais com a família, não ter medo de falar o que acha, e dar o melhor em 
tudo.”  Greyce Kelle Sousa Lima, 14 anos

“Com as harmonizações, fico bem mais calmo em casa eu 
reflito bem na hora de fazer ou agir em alguma situação. Nas 
horas de fazer alguma prova ou atividade na escola, respiro 
e expiro bem para fazer melhor.”  

Hugo Gustavo Romero da Silva, 11 anos

“Eu me sinto bem melhor, porque eu estou em um lugar que você 
pode errar que ninguém vai ficar te colocando para baixo. E eu me 
sinto como em casa quando eu estou aqui.”  

Jennifer de Oliveira Fabricio, 13 anos

“Me sinto mais confiante para a vida futura.”  Ellen Donato, 17 anos

“Melhorou as brigas, por que eu e minha irmã brigávamos muito...E nisso 
quando ela fala alguma coisa para me criticar eu simplesmente reflito e 
entendo o meu erro! E nisso eu entendi que é sempre bom refletir 
primeiro as coisas, do que já partir para cima. Eu me sinto calma e mais 
relaxada, ao mesmo tempo com vontade de fazer as atividades, e amo 
aqui por que me faz bem.”   

Giovana Teixeira de Souza, 11 anos.

“Eu melhorei bastante o meu desenvolvimento em casa pois antes era 
bem mais preguiçosa pra fazer as coisas agora já tenho bem mais 
vontade de fazer e ajudar meus pais a fazer as coisas.”  

Alícia Rafaella Dias da Silva, 12 anos.

“Me ajudou a ter paciência com os colegas e os professores e também a 
me comunicar melhor com o próximo, antigamente antes de eu ter 
entrado para a EPV eu não falava com ninguém. Hoje já é totalmente ao 
contrário pois eu adoro me comunicar de todas as formas com as 
pessoas.”  

Andressa Ribeiro da Silva, 14 anos
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Projeto Educação em @ção

Objetivos 
do projeto

Propiciar um espaço de inclusão digital, exercício da 
cidadania, do autoconhecimento e da reflexão, 
formando cidadãos críticos e participativos.

Atividades 
oferecidas

Informática Educativa, Informática e Cidadania, 
Inglês, Preparação para o Mercado de Trabalho e 
Cursos Profissionalizantes.

Eventos 
realizados

Palestra em parceria com o Centro de Integração 
Empresa e Escola; Workshops sobre o Mundo do 
Trabalho e emissão de carteiras de trabalho em 
parceria com o Centro Público de Apoio ao 
Trabalhador. Oficina de criação de vídeos.

Resultados 
alcançados

• Utilização da Internet para exercício da cidadania, 
acesso à serviços, realização de pesquisas, 
ampliando o conhecimento. 

• Inclusão digital, autonomia e autoestima. 
• Melhora na capacidade de leitura e escrita.

Projeto Qualidade de Vida na Família

Objetivos 
do projeto

Promover a construção da qualidade de vida e 
contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, 
familiar, profissional, social e comunitário.

Atividades 
oferecidas

Yoga, Dança, Informática e Artesanato. Encontros 
temáticos mensais. Atendimento social individual e 
visitas domiciliares.

Temas 
trabalhados

O que é qualidade de vida?; Política de Assistência 
Social; A arte de educar os filhos; Prevenção as 
drogas; Autoestima; Higiene e saúde da família; 
Educação financeira; Workshops sobre o Mundo do 
Trabalho e emissão de carteiras de trabalho em 
parceria com o Centro Público de Apoio ao 
Trabalhador; Parceria com clinica Raskin onde crianças 
e adolescentes passaram por avaliação oftalmológica 
e foram encaminhados para atendimento.

Resultados 
alcançados

• Integração das famílias com as atividades. 
• Melhoria da saúde física e mental. 
• Inclusão social e melhoria na qualidade de vida.

Projetos Socioeducativos

Apoio:
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Projeto Vitória pelo Esporte

Objetivos 
do projeto

Oferecer a prática do esporte 
educacional promovendo o 
autoconhecimento, a cidadania, a 
autonomia e o desenvolvimento 
integral.

Atividades 
oferecidas

Vôlei, futebol, Corpo em Movimento, 
Judô e Yoga.

Eventos 
realizados

Campeonato Interno de Futebol; 
Jogos amistosos de futebol e vôlei 
com as entidades CEPROMM, Semear, 
CPTI e Grupo Primavera, 4º InterONGs 
de Futebol.

Resultados 
alcançados

• Mais iniciativa própria.  
• Melhora das capacidades físicas e 

habilidades motoras. 
• Maior expressão nos momentos de 

reflexão. 
• Respeito as diferenças e convivência 

com mais harmonia no grupo. 
• Mais disciplina e compromisso.

Patrocínio:
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Projeto Transformando a Comunidade através da Arte

Objetivos 
do projeto

Desenvolver atividades artísticas e culturais que 
proporcionem o despertar do potencial, o 
autoconhecimento, o exercício da cidadania tornando-
se transformador de sua realidade social.

Atividades 
oferecidas

Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas, Educarte, 
Descobrir-se Brincando, Capoeira, Sopa de Letrinhas.

Eventos 
realizados

Apresentação de dança durante a realização da 39º 
Feira da Fraternidade e no dia 18 de maio - Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual 
da Criança e do Adolescente.  Realização do Sarau 
Cultural. Apresentação do Coral na Semana da 
Psicologia da Faculdade Anhanguera. Passeio à 
Livraria da Vila.

Resultados 
alcançados

• Ampliação do universo cultural. 
• Desenvolvimento da consciência critica tornando-se 

agente transformador do meio em que vive. 
• Mais desenvoltura e criatividade para se expressar 

verbal e corporalmente. 
• Desenvolvimento da leitura, da escrita, da 

interpretação e comunicação contribuindo para o 
desempenho escolar, valorizando a formação 
pessoal e profissional. 

• Descoberta e reconhecimento de potenciais e 
talentos.

Apoio:                                          Patrocínio:
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Preserve o meio ambiente. Não jogue esse impresso em vias públicas.

www.eufraten.org.br | 19 3256-1966 
contato@eufraten.org.br 
facebook.com/Fundacaoeufraten 
youtube.com/fundacaoeufraten

Apoio:Realização:

Números d0 1ºSemestre de 2015

14100

102
421

06 A 14 15 A 24 25 A 59 A CIMA 60

Escola Preparatória para a Vida 1 - Vila Palmeiras
Meta de atendimento - 270  

ATENDIMENTO REAL - 292

Escola Preparatória para a Vida 2 - Franscisco Morato/SP
Meta de atendimento - 30  

ATENDIMENTO REAL - 30

Escola Preparatória para a Vida 3 - Jd. do Lago 2
Meta de atendimento - 210  

ATENDIMENTO REAL - 315

637 ATENDIDOS DIRETAMENTE 

MAIS DE 2000 ATENDIDOS 
INDIRETOS

PÚBLICO POR FAIXA ETÁRIA

CNPJ N. º 57.487.928/0001-60 / CNAS – 28010000742/91-18 
Utilidade Pública Federal – portaria 969, de 06/11/2000 / Utilidade Pública Estadual Lei 8967/94 de 23/11/1994  

Utilidade Pública Municipal Lei 5914 de 22/03/1988 / CMDCA 067 / CMAS 078/97

Faça parte deste movimento e construa 
conosco um futuro melhor!

Seja um voluntário em nossas atividades.

Patrocine nossos projetos socioeducativos,  
Banco do Brasil Agência 2913-0, Conte corrente 

31340-8.

Doe alimentos, produtos de limpeza, materiais 
pedagógicos e de construção.

ESTAMOS ESPERANDO POR VOCÊ!
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