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EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO
Autoconhecimento - Da Grécia para o Brasil

Conheça um pouco da Pedagogia que fez com que a Eufraten recebesse um diploma de Mérito Educacional
No dia 03 de setembro a Fundação Eufraten recebeu pela
Câmara Municipal dos Vereadores de Campinas o Diploma de
Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro. Este diploma
representa o reconhecimento ao nosso trabalho com foco em
educar para a vida com autoconhecimento, através da Pedagogia
Conectiva, há mais de 30 anos.
A Pedagogia Conectiva oferece ferramentas para o Ser educarse, desenvolver seu potencial e conectar-se consigo mesmo,
tornando-se mais produtivo. Com suas raizes na Grécia antiga,
utiliza a Maiêutica - Arte de questionar levando o Ser a reflexão e
o Peripatético - Capacidade de aprender com os movimentos da
natureza e da vida.

OBSERVAR
Aprender a prestar
atenção em mim
mesmo e em minha
volta.

SABER ESPERAR

As 5 regras são a

Compreender que
tudo é um processo
de construção.

base do nosso

REFLETIR
Buscar soluções
produtivas para mim
e para todos.

trabalho de
Autoconhecimento

AGIR

Ação com
organização,
disciplina e
continuidade.

TOMAR ATITUDE
Decidir e planejar
meus movimentos.
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Frutos da Pedagogia Conectiva em 2016
9,8

É a nota que nossos educandos atribuíram ao trabalho realizado.

Das crianças reconheceram que participar das nossas atividades

95%

86%

impactou positivamente em sua vida familiar e escolar.
Dos adolescentes reconheceram que participar das nossas
atividades impactou positivamente em sua vida familiar e escolar.

“Eu converso com minha família eu estou começando a obedecer escutar estou querendo fazer o
certo mas algumas vezes termino fazendo coisas erradas mas sempre acabo escutando e
tentando melhorar meu comportamento.” Talita de Almeida Barbosa, 10 anos

“Na EPV sinto liberdade coisas que eu não sentia quando eu não tinha
conhecido a fundação Eufraten.” Vitor Daniel dos Santos Silva, 14 anos

“Na EPV me sinto muito bem, vejo que fazendo as atividades pude ter um aprendizado
melhor e pude me conhecer melhor.” Felipe Matheus Evaristo Lopes, 14 anos

86%

92%

94%

• Das famílias consideraram o nosso
trabalho no ano de 2016 muito
bom.

• Das famílias relataram que o
comportamento dos filhos
melhorou após frequentar as
nossas atividades.

• Das famílias reconheceram que a
participação dos filhos nas
atividades trouxe benefícios para
toda a família.

“Nós somos mais tolerantes! Antes a paciência era quase zero. Hoje
dialogamos mais.” Silvia Maciel, mãe dos educandos Pedro e Mariana.
“Ele melhorou muito a disciplina, se tornou mais amável e calmo”.
Marizete de Jesus Ramos, sobre seu filho Eduardo.
“Meu filho está mais comunicativo, mais aberto para a vida.” Janaina dos
Santos Pereira sobre seu filho João Vitor.
Na foto equipe Eufraten e família: Jeferson (pai),
Pedro e Mariana (educandos), Silvia (mãe).

Educação em Movimento

Projetos Socioeducativos

Dezembro, 2016

Projeto Vitória pelo Esporte
Objetivos
do projeto

Oferecer a prática do esporte com
autoconhecimento, utilizar o esporte como
ferramenta de reflexão individual e coletiva,
levando a criança e o adolescente a perceber
suas atitudes, tornando-se capaz de transformalas construindo uma convivência harmoniosa
consigo mesmo e com o grupo.
Contribuir para o desenvolvimento de
capacidades físicas e habilidades motoras e
cognitivas.
Exercer a cidadania através da convivência com
a diversidade social, cultural e étnica
contribuindo para a formação do cidadão crítico
e participativo.

Atividades
oferecidas

Vôlei, Futebol, Judô e Corpo em Movimento
além da realização de Jogos Amistosos,
Campeonato de Futebol InterONGs e Festival
de Judô.

Resultados
alcançados

63% dos participantes aumentaram sua
capacidade de concentração.
79% passaram a reconhecer e respeitar
mais o próximo.
75% dos participantes reconheceram que o
trabalho e a convivência no grupo
melhorou.
73% aprenderam a administrar as vitórias e
derrotas no jogo.
59% melhoraram suas atitudes, observando
e refletindo mais antes de agir.

Parceiros:

“Trabalhar em equipe (arrumando a casa, um ajudando o outro) quando é para fazer trabalhos individuais também
comecei a fazer sem reclamar. Antes eu era muito mandão queria ser muito individualista até mesmo quando eu
tinha que trabalhar em equipe e agora aprendi a trabalhar mais em equipe, eu também me achava melhor que os
outros e agora tomei consciência de que somos todos iguais. Gustavo Henrique Silva, 14 anos

Educação em Movimento

Dezembro, 2016

Projeto Educação em @ção
Objetivos
do projeto

Possibilitar a formação pessoal e profissional.
Utilizar a informática como ferramenta para a
transformação e exercício da cidadania.
Fortalecer o protagonismo juvenil, incentivando o hábito
de estudar, a boa postura, o falar corretamente,
desenvolvendo a iniciativa própria, o senso critico e a
criatividade.

Atividades
oferecidas

Informática, Preparação para o Mercado de Trabalho e
Cursos Profissionalizantes em parceria com Ceprocamp.

Resultados 63% dos participantes reconheceram que o aprendizado
alcançados da informática teve impacto positivo em seu desempenho
escolar, melhorando a leitura, a interpretação e a
capacidade de comunicação.

62% dos jovens consideram-se mais preparados para o 1º
emprego e mais confiantes em relação ao seu projeto de
vida.

Apoio:
“ A atividade de Preparação para o
Mercado de Trabalho me ajudou a
ter mais certeza das minhas
escolhas.” Jonatan M. C. dos
Anjos, 15 anos

Projeto Qualidade de Vida na Família
Objetivos do Estimular a construção da qualidade de vida na família e
contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, familiar,
projeto
profissional, social e comunitário.

Atividades
oferecidas

Oficinas de Yoga, Informática, Artesanato, Crochê, Dança,
palestras, atendimento social e visitas domiciliares.

Resultados
alcançados

Integração das famílias com as atividades dos filhos.
Melhoria da saúde física e mental. Inclusão social e
melhoria da qualidade de vida. Mais acesso aos seus
direitos.
“Fiquei mais paciente com meus filhos, faço minhas
atividades de casa com mais paciência, parei de discutir com
meu marido, consigo falar o que sinto e me expressar melhor,
e a entende ele melhor e parou com as brigas.”
Fabiana Maria da Silva, 30 anos
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Projeto Transformando a Comunidade através da Arte
Objetivos
do projeto

Desenvolver atividades artísticas e culturais promovendo
a expressão do belo, dando vazão ao potencial humano.
Levar os educandos a reconhecer e explorar as
possibilidades criativas do corpo, estimulando a
consciência corporal, o ritmo e a desenvoltura,
aumentando a autoestima.
Contribuir para a melhoria do desempenho escolar.
Fortalecer os vínculos familiares e comunitários,
promovendo a valorização da arte.

Atividades
oferecidas

Oficinas de Dança, Ballet, Capoeira, Educarte
(artesanato), Descobrir-se Brincando e Coral.

Resultados
alcançados

Ampliação do universo cultural dos participantes.
74% dos participantes disseram sentir menos vergonha
para se expressar.
59% melhoraram a capacidade de se comunicar e
argumentar.
53% melhoraram o ritmo e coordenação motora.

“Estou mais calma, e também como eu
gosto de dançar, eu danço em casa com
meu irmão, e quando eu danço com ele
nós brigamos menos.”
Larissa Moraes Machado, 11 anos

Projeto Educando para a Vida
Objetivos
do projeto

Desenvolver nas crianças, adolescentes e
educadores voluntários, o Autoconhecimento
com criatividade e descontração. Estimular o
potencial humano, transformando vidas.

Atividades
oferecidas

Atividades socioeducativas realizadas aos
sábados por uma equipe de voluntários. As
atividades são desenvolvidas através de: jogos
esportivos, brincadeiras, dinâmicas de grupo,
atividades artísticas, Yoga, Meditação e rodas de
reflexão.

Resultados
alcançados

Crianças e adolescentes mais questionadores,
centrados e participativos. Aumento da iniciativa
própria, do senso crítico e da criatividade. Maior
equilíbrio emocional e capacidade de dialogar
expressando seus sentimentos.

“Tenho mais observação e
penso melhor na hora de
tomar alguma atitude.”
Gracielle Macedo dos Santos,
17 anos
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Números de 2016
Escola Preparatória para a Vida 1 - Vila Palmeiras
ATENDIMENTO REAL - 352
Escola Preparatória para a Vida 2 - Franscisco Morato/SP
ATENDIMENTO REAL - 60
Escola Preparatória para a Vida 3 - Jd. do Lago 2
ATENDIMENTO REAL - 368

131
147

06 A 14
25 A 59

33
469

Parcerias:

15 A 24
A CIMA 60

780 ATENDIDOS DIRETAMENTE
MAIS DE 2.300 ATENDIDOS INDIRETOS

Faça parte deste movimento
e construa conosco um
futuro melhor!

Veja como
você pode
ajudar

Seja um voluntário
em nossas
atividades!

Patrocine nossos
projetos
socioeducativos!

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

Destine seu IR
pessoa física ou
jurídica e ajude
nossos projetos
sem gastar nada!

CONSTRUA
COM A
GENTE!

Banco do Brasil
Agência 2913-0,
Conte corrente
31340-8.

ESTAMOS ESPERANDO
POR VOCÊ!
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