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Sobre a Fundação Eufraten 

A Fundação Eufraten é uma ONG sem fins 

lucrativos, de caráter socioeducativo que atende 

desde1987 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 
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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 3 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 Jardim do Lago II – Campinas SP 

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

Os programas oferecidos nas EPVs visam desenvolver o autoconhecimento, estimular 

habilidades, potencialidades, formar a consciência crítica, 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. 

A Fundação Eufraten utiliza um método pedagógico denominado Pedagogia Conectiva.  

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, 

Planejamento, 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, pedagogia, 

artes, esporte, administração, finanças e operacional. 

São mais de 1.500 atendimentos gratuitos por ano nos programas e projetos nas áreas de arte 

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

inglês, preparação para o mercado de trabalho, meio ambiente e cidadania. Hoje atende a 3ª. 
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Geração das famílias que participam dos programas. Movimenta mais de 100 voluntários. 

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

Adolescente e CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social). É reconhecida como de 

Utilidade Pública, Municipal, Estadual e Federal. 

Para manter seus programas e projetos busca parcerias com órgãos públicos, empresas, 

destinação do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas e campanha da Nota Fiscal 

Paulista. 

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

realização de eventos beneficentes como a Feira da Fraternidade, Festas Juninas, Jantares, 

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 
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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 

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 - CMDCA; 

● Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, FIEC – Fundo do Investimento do 

Esporte de Campinas; 
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● Petrobras – Patrocínio de projeto 

● UNISOMA – Cota de patrocínio de projeto; 

● 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. 

 

EPV’s – Escolas Preparatórias para a Vida 
 

O atendimento é realizado em 3EPVs - ESCOLAS 

PREPARATÓRIAS PARA VIDA. 

ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA I 

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

Fone: 19 3225-9982 

A Escola Preparatória para a Vida I está localizada no 

Bairro Vila Palmeiras, próxima ao Aeroporto de Viracopos. 

Trata-se de uma região que vem crescendo muito principalmente com o processo de 

ampliação do Aeroporto, entretanto, é rodeada por muitas famílias em situação de alta 

vulnerabilidade social. 

As famílias residem nos Bairros Vila Palmeiras, Jd. São Domingos, Jd. Marisa, Jd. Fernanda, 

Campo Belo I e II, Campituba e Cidade Singer. Muitas estão inseridas em Programas de 

Transferência de Renda sendo esses a única renda para proverem suas casas. Há um grande 

número de mulheres chefes de família, que necessitam de apoio para cuidarem de seus filhos.  

 

A região ainda conta com problemas como:  falta de infraestrutura - ausência de asfalto e 

saneamento básico, desemprego, baixa escolaridade dos chefes de família, trabalho informal e 

ausência de espaços para acesso à cultura, ao esporte, a saúde e a educação ambiental. 
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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 

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.  

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. 

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.  

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. 
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ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA II 

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 do Estado; 

●  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. 

Observação: Na EPV2 nosso trabalho é realizado somente aos sábados por uma equipe de 

voluntários. 

 

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 
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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 à 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. Encontram-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 

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.   

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

atividades de artes visuais), brinquedoteca, biblioteca, sala de atendimento psicossocial, 6 

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

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

Conclusão 

Diante da realidade acima apresentada fez-se necessário o trabalho da Fundação Eufraten 

atuando na esfera da Proteção Básica nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, jovens de 15 a 24 anos e o Centro de 

Convivência Inclusivo e Intergeracional, oferecendo às pessoas em seus diferentes ciclos de 
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idade um espaço de convivência, fortalecimento de vínculos, construção de novos 

aprendizados, descoberta de potenciais protegendo-os dos riscos da rua. 

Para jovens e adultos se fez necessário à oferta de oficinas e atividades de qualificação 

profissional, preparação para o mercado de trabalho, informática, inglês e vivências que lhes 

permitissem descobrir-se como protagonistas de suas próprias vidas. 

Para os adultos e idosos também foi importante a oferta de atividades de bem-estar e 

qualidade de vida, resgatando a autoestima, propiciando a convivência e a troca de saberes. 

Todas essas atividades foram oferecidas nas duas EPVs da Fundação Eufraten com o 

acompanhamento de profissionais qualificados, as famílias e usuários contaram ainda com o 

atendimento social, orientação, escuta e encaminhamento para que pudessem ter seus 

direitos garantidos.  

Programas Oferecidos 
A Fundação Eufraten é parceira da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 

Social, atuando no nível da Proteção Social Básica, dentro dessa estrutura executou através de 

cofinanciamento da Prefeitura de Campinas os seguintes programas: 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –Socioeducativo - Para 

Crianças e Adolescentes de 06 A 14 anos e 11 meses 

Objetivo geral: Contribuir para o desenvolvimento das 

potencialidades dos usuários, promovendo a autonomia 

no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliando o 

acesso aos direitos, a convivência familiar e o exercício da 

cidadania, prevenindo à vulnerabilidade às situações de 

risco pessoal e social. 

Objetivos específicos: 

● Oferecer um espaço de referência para convivência, formação para participação e 

cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia, das crianças e 

adolescentes. 

● Oferecer atividades socioeducativas, lúdicas, culturais e esportivas como formas de 
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expressão, convivência, aprendizagem, sociabilidade, e proteção social. 

● Propiciar experiências que contribuam para re-significar vivencias de isolamento e de 

violação de direitos, bem como quefavoreçam o desenvolvimento de relações afetivas, 

respeito e solidariedade na prevenção de situações de riscos social. 

● Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de 

crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

● Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 

adolescentes; 

● 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 da criança e  adolescente no 

sistema educacional. 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Para Jovens de 15 A 24 

anos - Formação do Profissional do Futuro 

Objetivo geral: Contribuir para o desenvolvimento das 

potencialidades dos usuários, promovendo a autonomia 

no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliando o 

acesso aos direitos, a convivência familiar e o exercício da 

cidadania, prevenindo à vulnerabilidade às situações de 

risco pessoal e social. 

Objetivos específicos 

● Oferecer ao jovem um espaço de referência para convivência, formação para 

participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia. 

● Promover sua formação geral para o mundo do trabalho. 

● Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito e ferramentas 

para a construção de seu projeto de vida. 

● Oferecer atividades socioeducativas, culturais e esportivas como formas de estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos. 

● Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para 
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a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

● Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 

educacional. 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e 

Intergeracional 

Objetivo geral: Contribuir para o desenvolvimento das 

potencialidades dos usuários, promovendo a autonomia 

no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliando o 

acesso aos direitos, a convivência familiar e comunitária 

e o exercício da cidadania, prevenindo à vulnerabilidade às situações de risco pessoal e social. 

Objetivos específicos: 

● Oferecer para pessoas em diferentes ciclos de vida um espaço de referência para 

convivência, formação para participação e cidadania, desenvolvimento do 

protagonismo, da autonomia e melhoria da qualidade de vida. 

● Oferecer atividades socioeducativas, lúdicas, culturais e esportivas como formas de 

expressão, convivência, aprendizagem, sociabilidade, e proteção social. 

● Propiciar experiências que contribuam para re-significar vivencias de isolamento e de 

violação de direitos, bem como que favoreçam o desenvolvimento de relações 

afetivas, respeito e solidariedade na prevenção de situações de riscos social. 

● Possibilitar a ampliação do universo informacional, a valorização da cultura e a troca 

de saberes entre os usuários; 

● 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 da criança, adolescente e adultos 

no sistema educacional. 
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A Fundação realiza ainda mais um programa, esse executado por voluntários aos sábados: 

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. 

QUADRO DE PROGRAMAS POR UNIDADES (EPVs) 
 

Programa Realizado EPV Horário de atendimento 

Programa Educando para a Vida com 

Autoconhecimento 

 

● EPV 1 

● EPV 2 

● EPV 3 

Todos os sábados das 08h às 

12h. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos Socioeducativo (6 a 14 anos) 

● EPV 1 De segunda à sexta-feira das 

8h às 12h. 

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). 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 

Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional 

● EPV 1 

● EPV 3 

 

De segunda à sexta-feira das 

13h30 às 16h30. (Algumas 

atividades também no 
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período da manhã). 

 

 

 

 
 

 

Projetos executados em 2015 
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Desenvolver atividades esportivas educacionais 
que proporcionem ao educando descobrir seu 
potencial, se autoconhecer, exercer sua cidadania 
tornando-se transformador de sua realidade social.
  

 Vitória pelo Esporte 

 

Promover o despertar de habilidades, a 
criatividade, a reflexão e a expressão. Através da 
música, da dança, do teatro e das artes plásticas. 

 

Transformando a 
comunidade através da 

arte 

 

Promover a inclusão social, o exercicio da cidadania 
e o autoconheimento permitindo a criança e ao 
adolescente o exercício da reflexão e do senso 
crítico sobre si mesmo e o mundo em que vive. 

 Educação em @ção 

 

 

Oferecer às famílias dos educandos e da 
comunidade atividades que promovam a construção 
da qualidade de vida e contribuam para o seu 
desenvolvimento pessoal, familiar, profissional e 

 
Qualidade de vida na 

família 

 

 

Todos os participantes dos Programas puderam participar das atividades oferecidas pelos projetos. 
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Número de matriculados 
 

PROGRAMAS EPV Quantidade EPV Quantidade 

06 A 14  1 72 - 0 

15 A 24  1 73 3 50 

CC 1 215* 3 213** 

TOTAL 1 360 3 263 

*161 Crianças e 54 adultos     **144 crianças e 69 adultos  

MATRICULADOS EPV 2 

PEV – PROG. 

EDUCANDO PARA A 

VIDA 

40 

 

 TOTAL MATRICULADOS EPVS: 663 

 

 

Número de atendimentos sociais 
 

PROGRAMA EPV N. º EPV Nº 

06 A 14  1 173 - - 
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15 A 24  1 129 3 71 

CC 1 380 3 264 

TOTAL  682  335 

Os atendimentos sociais são realizados pelas assistentes sociais e podem ser com 

matriculados, familiares ou pessoas da comunidade que buscam orientações. 

TOTAL ATENDIMENTO SOCIAL EPVS: 1017 

 

 

 

 

 

 

Atividades semanais oferecidas nas EPVs 
 

Esportes Arte e Cultura Informática e 
desenvolvimento 

profissional 

Leitura e escrita Autoconhecimento 

Futebol 
Vôlei 
Judô 
Corpo em 
Movimento 

Teatro 
Dança 
Expressão e ritmo 
Música (coral, 
violão e flauta) 
Artes plásticas 
Educarte 
Artesanato 

Preparação para o 
Mercado de 
Trabalho 
Informática e 
cidadania 
Inglês 
Matemática 

Sopa de 
letrinhas 

Yoga e 
autoconhecimento 
Descobrir-se 
brincando 
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Todas as oficinas aconteceram de 2ª a 6ª feira em dias e horários definidos de acordo com a 

realidade de cada EPV. 

 

 

Passeios, eventos, oficinas e participações 
 

Confira as atividades extracurriculares realizadas durante o ano de 2015:  

• Jogos amistosos de Futebol entre os adolescentes da 

Eufraten e do Grupo Primavera, CEPROM, CPTI e Semear 

(5 jogos). 

• Jogo amistoso de Vôlei entre Eufraten e Grupo 

Primavera. 

• Campeonato Interno de futebol integrando os 

adolescentes das EPVs 1 e 3. 

• Grupo de vôlei foi assistir ao jogo oficial de vôlei Brasil 

Kirin, na Lagoa do Taquaral. 

• Realização do 4º INTERONG de Futebol – Campeonato 

que reuniu 8 ONGs de Campinas e 240 crianças e 

adolescentes 

• Sarau Cultural: Foram realizados dois eventos onde as 

famílias e a comunidade puderam conferir diversas 

apresentações culturais produzidas pelos educandos nas 
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oficinas, reunindo cerca de 400 pessoas em cada evento. 

• Workshop de Expressão e Ritmo com bailarina. 

• Oficinas de Nutrição e Culinária com nutricionista. 

• Participação na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

• Visita das crianças à Livraria da Villa Shopping Galleria 

Campinas. 

• Participação no evento de comemoração ao dia 18 de 

maio, dia nacional de combate ao abuso e a exploração 

sexual da criança e do adolescente, no evento os 

educandos da Eufraten também fizeram apresentações 

de dança. 

• Participação no Encontro da Cidadania – UNICAMP – 

Parceria Minha Campinas. 

• Educandos das oficinas de teatro e dança foram ao 

Teatro Municipal Castro Mendes assistir ao espetáculo 

“O Livro da Vida”. 

• Apresentação Grupos de Dança EPV1 e 3 na 40ª Feira da 

Fraternidade. 

• Apresentação do Madrigal Sol também na 40ª Feira da 

Fraternidade. 

• Apresentação e troca de Faixa dos educandos da Oficina de Judô. 

• Confraternização das turmas de yoga para adultos na EPV 3. 

• Formatura das turmas de informática da terceira idade. 

Palestras Jovens: 

• Mercado de Trabalho – Parceria CIEE,  
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• Drogas – Parceria Projeto Sou Feliz sem Drogas  

• Autoconhecimento  

• Sexualidade – Parceria Posto de Saúde  

• Empreendedorismo 

Oficinas especifica para os jovens: 

● Português – Oficina Pontual  

● Coaching – Parceria Medley 

● Visita ao The Royal Palm Plaza no evento Royal Jovem – Parceria Hotel Royal Palm 

Plaza  

 

Ações Realizadas com Famílias 

1ªÁrea:Saúde 

Objetivo: Promover nos participantes a saúde física e 

mental para uma vida mais saudável e produtiva. 

Ações Realizadas: 

• Parceria com a clínica de Olhos Raskin: 84 crianças 

e  adolescentes passaram por exame de vista; 

• 21 consultas foram realizadas com especialistas, 

para exames complementares e mais detalhados; 

• 10 Doações das armações de óculos. 

• Aulas de Dança para as mães todas as 4ª Feiras das 

15h00 às 16h30; 
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• Aulas de Yoga todas as 4ª, 5ª e 6ª Feiras das 

08h00 às 09h00; 

• Palestra “A Influência das Emoções na Saúde da Mulher” ministrada pelo Dr. Gil Serra, 

Médico Homeopata, pediatra; 

• Palestra e avaliação física das famílias com a Nutricionista responsável pela Faculdade 

de Nutrição da UNIP; 

2ª Área: Educação 

Objetivo:Desenvolver nas famílias competências e habilidades para educar a si mesma, 

percebendo a importância do autoconhecimento e da 

educação na qualidade de vida. 

Ações Realizadas: 

• Palestra com os jovens sobre a temática das 

Drogas – Parceria Projeto “Sou Feliz sem Drogas” 

• Palestra com as famílias “A Arte de Educar os 

Filhos” - Menge; 

• Palestra sobre Educação Financeira, realizada pela 

Mariana e Jonas, educando as famílias para administrarem seus recursos com 

sabedoria 

3ª Área: trabalho 

Objetivo:Promover a capacitação profissional das 

famílias, a volta aos estudos, o acesso ao mercado 

de trabalho e a geração de renda; 
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Ações realizadas: 

• Palestra e cadastro dos jovens no CIEE para o primeiro Emprego 

• Parceria com o CPAT Orientações para o Trabalho:     

• Grupo de "Elaboração de Currículo": 12 pessoas 

• Grupo de "Entrevista de Emprego": 36 pessoas 

• Grupo de "Marketing Pessoal": 17 pessoas 

• Grupo de "Dinâmica de Grupo e Testes": 12 pessoas 

• Emissão de Carteira de Trabalho: 26 pessoas 

• Cadastro para Vaga de Emprego: 15 pessoas 

• Consulta de Vagas: 6 pessoas 

• Orientações e informações: 5 pessoas 

• Atualização todas às terças e quintas feiras de vagas de emprego e encaminhamentos 

• Curso de Auxiliar Administrativo – parceria CEPROCAMP 

4ª Área: Orientação Social 

Objetivo:Atender e orientar as famílias, incentivando sua autonomia e desenvolvimento 

pessoal. 

Ações Realizadas: 

Acolhimento e escuta, orientação, encaminhamento, articulação na rede, visitas domiciliares, 

busca de parcerias e desenvolvimento social. Essas ações são realizadas semanalmente 

conforme a grade de atendimento do Serviço Social de cada EPV. 

5ª Área: Cidadania 

Objetivo:Conduzir as famílias para conhecer o território 

onde moram e suas necessidades de melhorias, 

incentivando o conhecimento de seus direitos e 

deveres, a participação social e o exercício da 
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cidadania.  

Ações Realizadas: 

• Roda de conversas com as famílias sobre a política de assistência social e preparação para a 

Pré-Conferencia da Assistência Social 

Participação na Pré-Conferência Municipal da Assistência Social da região Sul. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

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

sempre foi um desafio, que impulsiona voluntários e profissionais da instituição a buscar 

alternativas para superá-lo. 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 Conectiva, reconhecida pelas 

comunidades e pelos parceiros da organização como diferencial na formação humana dos 

atendidos. 

Todas as 3 Escolas Preparatórias para a Vida (EPVs) são 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. 

A frente da gestão dos Programas e Projetos oferecidos à comunidade há uma equipe de 

profissionais contratada, composta por uma Coordenação Geral, Assistentes Sociais, 

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 
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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.  

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 a serem melhorados. Além disso, esse espaço 

estimula o educando a aprender a observar e refletir 

sobre sua maneira de agir durante as atividades, educando-se, compreendendo na prática 

como aplicar seu aprendizado em sua vida pessoal, familiar e social, agregando valores para a 

sua 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 reflexão 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 

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, 



26 

 

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 Conectiva são 

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

de trabalhos orientados por psicólogos, pedagogos que acompanham as atividades da 

Fundação Eufraten. Essa metodologia também é utilizada nos eventos e encontros bimestrais 

com famílias e comunidade. 

RESULTADOS DO TRABALHO 

Avaliações realizadas com os educandos 
No encerramento do ano de 2015 os participantes das atividades responderam a um 

formulário onde puderam avaliar as atividades que participaram na Fundação Eufraten, abaixo 

seguem alguns dados compilados a partir das respostas dadas: 

Pesquisa realizada com 100 alunos de 6 a 10 anos.  

Os resultados podem ser visualizados nos gráficos a seguir:  

Questão: Dê uma nota de 0 a 10 para a EPV que você participa: 

 

 

 

  



27 

 

 

 

 

Questão: O que você aprendeu na EPV ajudou você na sua casa e na escola: 

 

 

Pesquisa realizada com 143 alunos de 11 a 17 anos.  

Os resultados podem ser visualizados nos gráficos a seguir:  

Questão: Dê uma nota de 0 a 10 para a EPV que você participa: 
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Questão: O que você aprendeu na EPV ajudou você na sua casa e na escola: 
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Resultados identificados pela equipe de trabalho: 

● Crianças e adolescentes mais comunicativos, expressam suas ideias e opiniões; 

● Retorno dado pelas famílias sobre mudanças positivas no comportamento dos filhos em casa e 

na escola através da prática do Autoconhecimento. 

● Desenvolvimento da iniciativa própria, senso crítico e criatividade. 

● Melhoria na leitura e na escrita das crianças e adolescentes e maior interesse pelos estudos. 

● Mais disciplina e compromisso dos educandos com as atividades. 

● Ampliação do universo cultural e informacional. 

● Melhoria na capacidade de observar, refletir e solucionar problemas. 

● Melhoria da autoestima. 

● Desenvolvimento da autonomia. 

● Inclusão digital. 

● Referências para a construção de um futuro profissional, pessoal e comunitário. 

● Maior participação e integração das famílias com as atividades. 

● Melhoria da saúde física e mental. 

● Respeito às diferenças e convivência harmoniosa nos grupos. 
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Depoimentos sobre o ano de atividades 
 

O que você melhorou em casa e na escola? 

“Eu tenho mais paciência e sou mais calma. Todos os dias eu faço uma meditação para 

começar o dia mais atenta.” Ellen Donato, 16 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 

“Eu estou mais focada na parte de limpeza de casa, porque antes eu limpava tudo de qualquer 

jeito, mas agora estou bem melhor. E me ajudou também com a relação ao jeito que eu falava 

com as pessoas de casa. Me ajudou a melhorar na questão do foco nas aulas e no prestar 

atenção no professor(a). E melhorou também o jeito de eu falar com as pessoas da escola.” 

Jennifer de Oliveira Fabricio, 12 anos 

“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 

“Sim aprendi a ser uma pessoa diferente, mais aberta, mais interessada, e o melhor consegui 

vencer a timidez, minha relação com minha família tem melhorado, mostro o que eu estou 

aprendendo pra minha mãe aqui na Fundação. Me tornei uma pessoa melhor.Me ajudou a 

tirar e timidez, fazer novas amizades e fazer me interessar os estudos.” Brian Aeron de 

Camargo Lima, 17 anos 

“Melhorou as brigas, por que eu e minha irmã brigavamos 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...”  Giovana 

Teixeira de Souza, 11 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 melhorei bastante no comportamento com meus pais, estou mais organizada, mais 

estudiosa, mais esforçada nas tarefas de casa. Eu melhorei o meu comportamento dentro da 
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sala de aula, com os professores, ou seja, estou mais esforçada e educada.” Maria Rita 

Monteiro, 13 anos 

“Eu aprendi que tem que as vezes parar para olhar para você mesmo, se você está bem etc.” 

Nicole Borges Pedroso, 11 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 

 

Como você se sente na EPV? 

“Sinto alegria pois estou fazendo o que eu gosto e com pessoas legais.” Beatriz Cristina da 

Silva, 17 anos 

“Eu me sinto calma e mais relaxada, ao mesmo tempo com vontade de fazer as atividades, e 

amo aqui por que me faz bem, e o que me faz bem eu gosto né claro.” Giovana Teixeira de 

Souza, 11 anos 

“Me sinto muito bem, tranquilo, disposto, interessado e responsável pois fazer artes é uma 

responsabilidade muito grande.” Brian Aeron de Camargo Lima, 17 anos 

“Alegre em todas as aulas, as vezes eu chego muito desanimada ai quando eu começo a fazer 

alguma atividade eu logo já me empolgo.” Andressa Ribeiro da Silva, 14 anos 

“Muito bem me sinto em um lugar que todos me aceitam.” Henrique, 15 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 com casa quando eu estou aqui.” Jennifer de 

Oliveira Fabricio, 12 anos 

“Muito bem como se tirasse todo o estresse de mim. Izar Pedro Araújo da Silva, 9 anos 

“Me sinto mais confiante para a vida futura.”  Ellen Donato, 16 anos 
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FUNDAÇÃO EUFRATEN NA MÍDIA 
 

● Nosso site: www.eufraten.org.br 

● Nosso canal no Youtube: https://www.youtube.com/user/fundacaoeufraten 

● Nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/Fundacaoeufraten 

 

http://www.eufraten.org.br/
http://www.eufraten.org.br/
https://www.youtube.com/user/fundacaoeufraten
https://www.youtube.com/user/fundacaoeufraten
https://www.facebook.com/Fundacaoeufraten
https://www.facebook.com/Fundacaoeufraten
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