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Apresentação 
Tema do Ano - Conhece-te a ti mesmo e descubra sua capacidade produtiva! 

 

Objetivos do ano 2016 
 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver os educandos e os educadores na vivência do autoconhecimento, promovendo a 

autonomia e a liberdade do Ser.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Levar o educando a descobrir suas dificuldades e potencialidades; 

 Oferecer ferramentas para trabalhá-las e transformá-las;  

 Estimular a leitura, a escrita e o raciocínio lógico; 

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

com as oficinas; 

 Oferecer caminhos para que construam e melhorem sua qualidade de vida;  

 Fortalecer nosso trabalho em equipe e junto às famílias, às escolas e a comunidade, 

ampliando o vínculo e a participação. 

Metodologia utilizada 
 

Nossa metodologia para educar nas EPVs - Escolas Preparatórias para a Vida é a Pedagogia 

Heulosófica, desenvolvida pelo Fundador da Fundação Eufraten, embasada na Heulosofia - 

Ciência do Autoconhecimento.  

A Pedagogia Heulosófica é o caminho natural do Ser, através do autoconhecimento, para educar-

se, desenvolver seu potencial e conectar-se consigo mesmo, tornando-se mais produtivo em 

todos os ambientes de sua vida. 

Em 2016, assim como nos anos anteriores, conduzimos toda equipe e os educandos a vivenciarem 

o autoconhecimento, utilizando de forma prática, no desenvolvimento das atividades que 

integram os projetos, a Maiêutica e o Peripatético e as ferramentas da ciência do 

autoconhecimento que conduzem o Ser a realizar mudanças positivas em seu comportamento. 

Na aplicação prática da Pedagogia Heulosófica, a Maiêutica e o Peripatético, são as bases de 

todo o processo de educação do comportamento humano: 

Maiêutica – Arte de nos questionar e questionar o outro para conduzi-lo à reflexão. 

Peripatético – Arte de aprender com a natureza e seus exemplos.  

Em todas as etapas do processo socioeducativo utilizamos a Maiêutica e o Peripatético para 

estimular nas atividades a experenciação e o enredo de todo aprendizado e disponibilizamos aos 

educandos e educadores as Ferramentas do Autoconhecimento levando-os a identificarem seus 

efeitos em nosso comportamento na prática diária. São elas: 

As 5 Regras: Observar, Refletir, Tomar Atitude, Agir e Saber Esperar. 
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5 Movimentos Internos: Mirar-se, Analisar os Sonhos, Ousar-se, Planejar-se, Retomar-se. 

Os 3 Princípios Propulsores da Humanização: Iniciativa Própria, Senso Crítico e Criatividade. 

O Yoga Conectivo: Alongamentos, Pranayamas, Asanas e Mantras. 

O Saneamento Mental: método para aprender a conhecer e educar os pensamentos, as emoções 

e equilibrar a nossa mente aprendendo a meditar. O método consiste nas seguintes fases:  

Varredura, Organização Focada, Impessoalidade, Neutralidade e Vacuidade. 

No capítulo deste relatório em que tratamos dos Projetos e do Resultados e depoimentos é 

possível notar os efeitos benéficos da aplicação da Pedagogia Heulosófica nos educandos e 

famílias que participaram dos projetos socioeducativos que acontecem nas EPVs – Escolas 

Preparatórias para a Vida. 

 

Escolas Preparatórias para a Vida 
Diagnóstico Social  

ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA I  

A EPV I está localizada no Bairro Vila Palmeiras, próxima ao Aeroporto de Viracopos. Essa região 

vem crescendo muito principalmente com o processo de ampliação do Aeroporto, entretanto, 

dentro desse cenário ainda encontramos muitas famílias em situação de alta vulnerabilidade. 

Antes da construção do aeroporto, a região era considerada zona rural. Atualmente grande parte 

já é zona urbana, mas ainda possui em seu entorno áreas rurais. Conta com uma população 

estimada de 60 mil habitantes. A região localiza-se a aproximadamente 20 quilômetros do centro 

da cidade de Campinas. A maior parte da população local é oriunda de outras regiões do país. As 

famílias são numerosas, geralmente chefiadas por mulheres, com pouca ou nenhuma 

escolaridade em sua maioria inseridas em trabalhos informais.  

A região conta com os seguintes recursos em seu território de abrangência: 

 CRAS – Centro de Referência de Assistência Social Campo Belo 

 CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Sul 

 Abrigo Cidade dos Meninos 

CENTROS DE SAÚDE: 

 C. S. Jd. São Domingos 

 C. S. Jd. Campo Belo 

 C. S. Jd. Fernanda 

ESCOLAS ESTADUAIS: 

 E. E. Francisco de Assis (Vl. Palmeiras) 

 E. E. Celeste Palandi de Mello (Jd. Campo Belo) 

 E. E. Marisa (Jd. Marisa) 

 E. E. Prof. Dr. Paul Eugene Charbonneau (Jd. Fernanda) 
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ESCOLA MUNICIPAL: 

 Escola Municipal Profa. Odila Maia Rocha Brito (Jd. São Domingos) 

NAVES MÃES: 

 Nave Mãe Gov. Leonel de Moura Brizola (Jd. Marisa) 

 Nave Mãe Prof. Anizio Spinola Teixeira (Jd. Fernanda) 

CEMEI: 

 CEMEI Francisco Xavier Sigrist (Jd. Fernanda) 

 CEMEI Sylvia Paschoal (VI. Palmeiras) 

EMEI’S: 

 EMEI Profa. Luciana Ribeiro Vilela (Jd. Campo Belo) 

 EMEI Sossego da Mamãe (Jd.Campo Belo) 

 EMEI Verde e Amarelo (Jd. São Domingos) 

FUMEC: 

 01 unidade EJA na E. Profa. Odila Maia (Jd. São Domingos) 

 01 unidade EJA no CASI (Campo Belo) 

ENTIDADES CO-FINANCIADAS: 

 Obra Social São João Bosco (Jd. Campo Belo e Dom Gilberto) 

 Fundação Eufraten (Vila Palmeiras) 

ENTIDADE NÃO CO-FINANCIADA 

 Associação Bom Pastor (Singer) 

SERVIÇO COMPLEMENTAR: 

 Projeto de Educação Social Itinerante Circolando (Dom Gilberto) 

No cenário atual do país muitas das famílias atendidas estão desempregadas ou fora do mercado 

formal de trabalho, agravando cada vez mais a situação de vulnerabilidade. 

No decorrer do ano de 2016 foram atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos da Proteção Básica da Assistência Social pela Escola Preparatória para a Vida I 352 

usuários sendo 219 famílias, das quais algumas possuem um ou mais membros inseridos nas 

atividades propostas pela Fundação Eufraten.  A faixa etária é variável conforme o gráfico abaixo 

e a idade predominante é na faixa etária de 06 a 10 anos: 
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Por ser um público de origem de outros Estados onde há a miscigenação de várias raças, segue 
gráfico com as raças apresentadas que é predominantemente parda: 

 

Na região Sul observa-se que a maioria da população veio do sudeste do país, porém a maioria 

dos assistidos pela EPV I é predominante do Estado de São Paulo, conforme mostra o gráfico 

abaixo: 
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Existe um grande número de desempregados na região Sul, o perfil das famílias atendidas pela 

EPV I é bem diversificado: 

 

A faixa salarial é variável, conforme apresenta o gráfico abaixo: 

 

 
Apesar de 33% dos atendidos estarem trabalhando em regime CLT 32% das famílias não 

ultrapassam 2 salários mínimos em sua renda total. 

 

Muitas famílias são beneficiadas pelos Programas de Transferência de Renda, sendo essa, muitas 

vezes, a única fonte de renda para proverem sua família.  
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Os adultos possuem pouca ou nenhuma escolaridade e baixa qualificação profissional, como 

podemos ver no gráfico abaixo:  

 

 
 

A predominância do gênero dos assistidos pela EPV I é feminina desde a primeira infância, 

conforme mostra o gráfico abaixo. 

  

 

 

 
A maioria dos educandos em fase escolar está matriculado na Escola Estadual Professor Francisco 

de Assis, localizada no bairro Vila Palmeiras. 
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Fatores Facilitadores na região ao entorno da Fundação Eufraten EPV I: 

O Plano de Aceleração do Crescimento – PAC foi um fator importante para a região, pois viabilizou 

a construção de alguns equipamentos sociais como:  

 Construção de 313 unidades habitacionais no Jd. Marisa I e 85 unidades no Jd. Marisa II, 

retirando assim, as famílias da zona de risco 

 Construção de 02 Centros de Saúde (Fernanda e Campo Belo); 

 Pavimentação da linha do ônibus; 

 Conclusão da rede de esgoto do Jd. São Domingos e Jd. Marisa; 

 Construção do Complexo Socioassistencial São Domingos, o qual ainda não foi inaugurado 

e integrará alguns serviços (Assistência, Esporte e Cultura). 

 

Fatores Desafiadores: 

 O território possui um alto índice de prostituição e exploração sexual, principalmente de 

crianças e adolescentes e grande parte acontece as margens dessa rodovia; 

 Há um alto índice de criminalidade, principalmente envolvendo jovens; 

 Grande parte do território é área de ocupação; 

 A maior parte das ruas não possuem saneamento básico e asfalto; 

 População com baixa escolaridade; 

 Há um déficit de equipamentos sociais para o atendimento da população local, como por 

exemplo da educação, que não possui escolas suficientes, sendo necessário o 

deslocamento para outros bairros ou municípios vizinhos (Valinhos e Vinhedo).  

 Também se destaca a demanda reprimida na educação infantil, sendo uma característica 

frequente as “mães crecheiras”(mulheres que se dispõem a cuidar das crianças para que 

as mães possam trabalhar); 

 Não há equipamentos de esporte, lazer e cultura. 

 



9 
 

ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA III  

A Escola Preparatória para a Vida-EPV III está localizada no Jardim do Lago II situado às margens 

da Rodovia Santos Dumont, uma região que concentra um grande número de indústrias, no 

entanto, tem em sua extensão uma das maiores ocupações da América Latina.  

Os 14 bairros a seguir compõem o território de abrangência:  

Jd. Bandeiras II, Jd. Santa Marta, Jd. Santa Rita de Cássia, Jd. Santa Cruz, Jd. São José, Vila Lourdes, 

Pq. Camboriú, Pq. Oziel, Jd. Monte Cristo, Jd. Do Lago II, Vila Taubaté (Gleba B), Jd. Do Lago 

Continuação, Jd. Icaraí e Residencial Carvalho de Moura.  

A região conta com os seguintes recursos em seu território de abrangência: 

ESCOLAS ESTADUAIS: 

 E.E. Prof.ª Therezina da Fonseca Pares 

 E.E. Parque Oziel  

 E.E. Jardim Icaraí 

ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF): 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Humberto de Souza Mello  

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Benevenuto de Figueiredo Torres 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Oziel Alves Pereira 

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (NAVES MÃE): 

 CEI Nave Mãe Mayara Masson Christofoletti  

 CEI Nave Mãe “Bem Querer” Prefeito Francisco Amaral 

ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEIS E CMEIS): 

 CMEI Prof.ª Maria Isabel Baltar da Rocha Rodrigues  

 EMEI Annita Affonso Ferreira  

 CMEI Prof.ª Catarina Milani Manarini  

 CMEI Irmã Dulce 

CENTROS DE SAÚDE: 

 Centro de Saúde Carvalho de Moura 

 Centro de Saúde Jardim São José 

 Centro de Saúde Pq. Oziel e Jd. Monte Cristo 

 1 Unidade de Pronto Atendimento – U.P.A 

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 

 Associação dos Amigos da Criança – AMIC: 06 a 14 anos e Centros de Convivência 

Inclusivos e Intergeracionais 

 Fundação Eufraten: Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais 

 Instituto Paulo Freire de Ação Social: 06 a 14 anos  

 Obra Social São João Bosco: 06 a 14 anos  
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 Instituto Educacional Construindo o Saber: 06 a 14 anos  

No decorrer do ano de 2016 foram atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos da Proteção Básica da Assistência Social pela Escola Preparatória para a Vida III  368 

usuários sendo 235 famílias, das quais algumas possuem um ou mais membros inseridos nas 

atividades propostas pela Fundação Eufraten.  A faixa etária é variável conforme o gráfico abaixo 

e a idade predominante é na faixa etária de 05 a 11 anos: 

 
Por ser um público de origem de outros Estados onde há a miscigenação de várias raças, segue 
gráfico com as raças apresentadas que é predominantemente branca: 
 

 
 
Na região Sul observa-se que a maioria da população veio do sudeste do país, porém a maioria 

dos assistidos pela EPV III é predominante do Estado de São Paulo, conforme mostra o gráfico 

abaixo: 
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Existe um grande número de desempregados na região Sul, porém o perfil das famílias atendidas 

pela EPV III à maioria é Regime CLT. Esse dado evidencia a importância da oferta do serviço pois 

com os pais fora de casa o dia todo crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis aos riscos das 

ruas como o tráfico e a violência. 

 

 
 

A faixa salarial é variável ao valor máximo de R$7800,00, conforme apresenta o gráfico abaixo: 
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Apesar de 49% dos atendidos estarem trabalhando em regime CLT 55% das famílias ficam não 

ultrapassam R$ 1500 de renda total. 

 

As famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família não são predominantes, visto que temos 

um perfil voltado ao mercado de trabalho no regime CLT. 

 

 
 

 

Os adultos possuem pouca ou nenhuma escolaridade e baixa qualificação profissional, como 

podemos ver no gráfico abaixo:  
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A predominância do gênero dos assistidos pela EPV III é feminina desde a primeira infância, 

conforme mostra o gráfico abaixo. 

  
 

A maioria dos educandos em fase escolar está matriculado na Escola Estadual Prof.ª Therezina da 

Fonseca Pares, localizada no Jd. Das Bandeiras II. 
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Fatores Facilitadores na região ao entorno da Fundação Eufraten EPV III: 

 

 Inaugurado no mês de abril de 2016 nova unidade do Centro de Educação Infantil Nave 

Mãe “Prefeito Francisco Amaral”, com capacidade de atendimento de 324 crianças.  

 Centro de Saúde do Pq. Oziel inaugurado em dezembro de 2015 é responsável pelo 

atendimento de pelo menos 11,6 mil pessoas, moradores dos bairros Pq. Oziel, Jd. Monte 

Cristo e parte do bairro Vila Taubaté (Gleba B). 

 A construção e entrega de 660 apartamentos do Residencial Vilas de Taubaté I, II e III. 

Foram destinadas as famílias que viviam precariamente às margens dos bairros 

localizados no entorno do Córrego Taubaté. Esse conjunto de prédios localiza-se ao lado 

da Fundação Eufraten EPV III e desde sua inauguração (julho/2016) a demanda por 

atendimentos para crianças e adolescentes na EPV III aumentou significativamente. 

 Prevista construção do Parque Linear Vilas de Taubaté que ao final do Projeto atenderá 

cerca de 3,2 mil famílias.  

 

 

 

Fatores Desafiadores: 
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 Ocupações as margens do Córrego Taubaté que em época de chuvas sofrem com os 

alagamentos. 

 Condições precárias de moradia falta de infraestrutura e saneamento básico, que 

desencadeiam diversos problemas tanto no social como na saúde. 

 Grande predomínio de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e substâncias psicoativas.  

 Número significativo de adolescentes e jovens envolvidos no tráfico e também fazendo 

uso destas substancias. 

 Atendimento a nova demanda gerada pela mudança das 660 famílias para os condomínios 

ao lado da EPV III, com os mesmos recursos financeiros. 

 

Programas Executados 
 

A Fundação Eufraten está vinculada a Secretaria de Assistência Social e faz parte da rede de 

atendimento do município de Campinas. 

Através de chamamento público no ano de 2016 executou os seguintes programas: 

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 

a comunitária e o exercício da cidadania, prevenindo a vulnerabilidade às situações de risco 

pessoal e social. 

 

Objetivos específicos: 
 

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

convivência, formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo, 

da autonomia e melhoria da qualidade de vida. 

 Oferecer atividades socioeducativas, recreativas, culturais e esportivas como forma 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 risco 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, do adolescente e do 

adulto no sistema educacional. 
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 Preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho, possibilitando o reconhecimento 

do trabalho e da educação como direito e ferramentas para a construção do seu projeto 

de vida. 

 Assegurar espaços de referência para convivência grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 

06 a 14 anos 
 

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, de crianças e adolescentes; 

• 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; 

• Complementar as ações da família e comunidade fortalecendo os vínculos familiares e sociais, 

criando espaços de reflexão sobre seu papel na proteção e desenvolvimento das crianças e 

adolescentes; 

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

adolescentes promovendo o seu desenvolvimento e novas sociabilidades; 

• Estimular o protagonismo através do acesso à informações sobre direitos de cidadania, 

benefícios e serviços socioassistenciais; 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e adolescente no sistema 

educacional; 

• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 
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Projetos Executados 
 

1) Projeto Vitória pelo Esporte 
 

Objetivos do 

projeto 

Oferecer para crianças e adolescentes a prática do esporte promovendo o autoconhecimento, a 

cidadania, a autonomia e o desenvolvimento integral.  

• Utilizar o esporte como ferramenta de reflexão individual e coletiva, levando a criança e o 

adolescente a perceber suas atitudes, tornando-se capaz de transforma-las conquistando 

uma convivência harmoniosa consigo mesmo e com o grupo. 

• Exercer a cidadania através da convivência com a diversidade social, cultural e étnica, 

contribuindo para a formação do cidadão crítico e participativo. 

• Contribuir para o desenvolvimento das capacidades físicas, habilidades motoras e 

cognitivas de crianças e adolescentes. 

Atividades 

oferecidas 

Oficinas semanais de: Vôlei, Futebol, Corpo em Movimento, Vencendo Desafios, Judô e Yoga. 

Eventos e 

Atividades 

pontuais 

 4 Amistosos Futebol: SETA 30/04, Grupo Primavera 19/03, CEPROMM 14/05 e CEDAP 

28/08. 

 Palestra Vinicius Viviani – ¨Superando dificuldades¨ nas EPVs 1 e 3 (22/03 e 08/03) 

 2 Treinos integrados: entre EPV1 e 3 na EPV3 (Abril e Junho) 

 5º INTERONG com participação de 8 ONGs e 240 crianças e adolescentes – Julho 

 1 Campeonato Interno: Integrando EPV1 e 3 no Campus do Autoconhecimento – 

Setembro 

 1 Visita dos Jogadores de Vôlei Brasil Kirin e MRV na EPV1 (outubro) 

 2 Idas ao Jogo de Vôlei do Brasil Kirin na Lagoa do Taquaral (outubro e Novembro) 

 1 ida ao Sesc – Participação no dia do Desafio (Maio) 

 Realização 1º Festival de Judô em Agosto 

 Realização da 2ª Troca de Faixa do Judô  em Dezembro 

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. 

71% dos educandos disseram se sentir mais dispostos com a prática da atividade esportiva. 
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Depoimentos sobre o projeto Vitória pelo Esporte  

“Aprendi a ser mais calmo, e ter, mas paciência, e a ter mais controle das emoções. ” Rellison 

Kleriston Macêdo dos santos, 16 anos 

“Eu melhorei o modo de falar com minha família e não só com minha família, com outras pessoas 

também”. Paulo Cesar, 13 anos 

“Eu consigo jogar melhor com os outros garotos. ” Anderson Andrade B. de Lima, 13 anos 

“A não brigar ter educação com os meus professores. ” Victor Kauan Matias Cardoso dos Anjos, 9 

anos 

“Me faz me sentir calmo nas ocasiões de mais estresse, em meio a uma prova ou atividade 

importante. ” Gabriel da Silva, 15 anos 

“Eu melhorei a concentração e fiquei mais ágil. ” Mayara Ramos da Silva, 14 anos 

“Aprendi a vencer minha preguiça e ajudar mais em casa. ” Thais G. dos Santos Roque, 13 anos 

“Tenho mais vontade de fazer as coisas e sou mais disciplinada. ” Alícia Rafaella Dias da Silva, 13 

anos 

“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 

“Aprendi a respeitar os professores e os amigos, e eu estou aprendendo mais na Escola, estou 

mais desenvolvida nas aulas. ” Maria Eduarda Sousa Pereira, 13 anos 

 

 

2) 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. 

• Compreender e utilizar a informática como ferramenta para a transformação social e 

exercício da cidadania. 

• Fortalecer o protagonismo juvenil incentivando o hábito de estudar, a boa postura, o falar 

corretamente, desenvolvendo iniciativa própria, senso crítico e criatividade. 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional. 

• Desenvolver competências e valores para a compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo. 
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Atividades 

oferecidas 

Oficinas semanais de: Informática, Preparação para o Mundo do Trabalho e Cursos 

Profissionalizantes em parceria com o CEPROCAMP. 

Eventos e 

Atividades 

pontuais 

 Palestra CIEE nas EPVs 1 e 3 (23/02 na EPV 1 e 10/03 na EPV 3) 

 Visita IBM (08/03) 

 31/05 e 02/06  Entrevista CIEE com jovens EPV 1 e 3, jovens encaminhados para o 

trabalho. 

 Novembro - Entrevista CIEE com jovens EPV 1 e 3, jovens encaminhados para o trabalho. 

 Participação no Royal Jovem – em novembro 

Principais 

resultados 

alcançados 

• 63% dos participantes reconheceu que o aprendizado da Informática teve um impacto 

positivo em seu desempenho escolar. 

• Inicialmente o grupo utilizava o computador basicamente para acesso a jogos e mídias 

sociais como o facebook, após a participação nas oficinas a turma passou a utilizar o 

computador e a internet para realização de pesquisas e trabalhos escolares, busca de 

informações e novos aprendizados. 

• Desenvolvimento da leitura, da escrita, da interpretação e comunicação contribuindo para 

o desempenho escolar, valorizando a formação pessoal e profissional. 

• 77% dos participantes da oficina de Preparação para o mercado de trabalho reconhecem 

o impacto positivo da atividade em suas vidas, 62% passaram a se sentir preparados para 

o seu 1º emprego e mais confiantes em relação as suas escolhas e decisões para o futuro. 

 

Depoimentos sobre o projeto Educação em @ção  

“Ensinei meu pai mexer no computador. ” Robert Oliveira da Silva, 12 anos 

“Melhorei bastante não fazia nem a lição de casa agora utilizo muito o computador e celular. ” 

Ana Carolina Borges Lisboa, 12 anos 

“Eu aprendi a planejar as coisas antes de fazer, organizar e outros. Uma coisa que aprendi 

também em uma das aulas que tivemos foi ter noção de como se organizar, que isso é muito 

importante, pois se não organizarmos tudo o que planejamos pode dar errado. ” Ana Carolina de 

Melo, 12 anos 

“Eu aprendi a organizar mais minhas coisas escolares, a matemática que melhorou muito, a 

planejar e a ter mais informações para minhas tarefas. ” Williany Gabriela de Oliveira, 11 anos 

“ A atividade de Preparação para o Mercado de Trabalho me ajudou a ter mais certeza das minhas 

escolhas. ” Jonatan Matias Cardoso dos Anjos, 15 anos 

“A atividade de Preparação para o Mercado de Trabalho me ajudou como um guia, porque antes 

não tinha certeza de como poderia me inserir no mercado de trabalho. ” Fernanda Facundes da 

Silva, 15 anos 
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3) Projeto Qualidade de Vida na Família 
 

Objetivos do 

projeto 

Estimular a construção da qualidade de vida e contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, 

familiar, profissional, social e comunitário. 

1. Promover nos participantes a saúde física e mental para uma vida mais saudável e 

produtiva; 

2. Desenvolver nas famílias competências e habilidades para educar a si mesma, 

percebendo a importância do autoconhecimento e da educação na qualidade de vida da 

família. 

3. Promover a capacitação profissional das famílias, a volta aos estudos, o acesso ao 

mercado de trabalho e a geração de renda; 

4. Atender as famílias do território no âmbito social, incentivando sua autonomia e 

desenvolvimento pessoal. 

5. 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 cidadania.  

Atividades 

oferecidas 

Oficinas semanais de: Yoga, Dança, Informática, Cursos Profissionalizantes e Artesanato.  

Atendimento social individual e visitas domiciliares. 

Eventos e 

Atividades 

pontuais 

Palestra sobre Beleza e Autoestima na EPV 3 (21/03) 

Ação CPAT na EPV 1: Oficina Orientação para o trabalho (01, 08, 15 e 22/03) e Emissão das 

carteiras de trabalho (24/03), mesma ação na EPV 3 (04, 11, 18, 25 e 27/10) 

16/04 Palestra sobre Prevenção às Drogas - famílias EPV 3 

Palestra Fernanda EPV 3 (23/05 E 09/09) e EPV 1 (03/08) “A Influência das Emoções na Saúde” 

25/06 e 02/07 Palestra Menge pais EPV 3 e EPV 1, “5 Regras para Educar”. 

05/11 Palestra Menge pais EPV 1 e 3 “ Como Educar os Filhos nos Dias de Hoje”. 

01/07, 05 06/09, 16 e 21/11 Cadastro social na EPV 3, 25/08 na EPV 1. 

02/04 - Ação Odontoquick na EPV1e 01/11 – Ação de saúde Bucal EPV 3 

Resultados 

esperados 

• Integração das famílias com as atividades dos seus filhos. 

• Melhoria da saúde física e mental. 

• Inclusão social e melhoria na qualidade de vida. 

• Reconhecimento e acesso à direitos básicos. 
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Depoimentos sobre o projeto Qualidade de Vida na Família  

“Eu estou mais animada com meus afazeres, e em cuidar mais de mim. ” Ana Paula Donato, 37 

anos 

“Me ajudou a entender mais a lado das pessoas de minha casa, me ajudou a não ficar mais tão 

nervosa com os conflitos. ” Maria Margarida, 47 anos 

“Ajudou com a minha família, não vivo mais tão nervosa como vivia. Eu me sinto bem. ” Maria Da 

Luz Emídio De Oliveira, 60 anos 

“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 

 

4) Programa Educando para a Vida 
 

Objetivos do 

projeto 

Desenvolver, nas crianças, adolescentes e educadores voluntários a ciência do autoconhecimento 

com criatividade e descontração. Estimulando o potencial humano, transformando vidas. 

Atividades 

oferecidas 

Atividades realizadas aos sábados por uma equipe de voluntários. São utilizadas diversas 

estratégias como: Jogos esportivos, brincadeiras, dinâmicas de grupos, Yoga, Meditação, 

atividades artísticas e rodas de reflexão. 

Oficina de Xadrez. 

Eventos e 

Atividades 

pontuais 

2 Participações em Campeonatos de Xadrez – 1 em Jundiaí e Paulínia – Agosto e Novembro  

Prática de Yoga no Encontro da Juventude - Junho 

10/04 Dia das Boas Ações no Taquaral -Phomenta 

Principais 

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. 
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Grade de atividades do ano de 2016 
Escola Preparatória para a Vida I  

ATIVIDADES CRIANÇAS - MANHÃ 

 

ATIVIDADES ADOLESCENTES - MANHÃ 

 

 

 

 

 

 

 

horário segunda terça quarta quinta sexta sábado

08h15 

08h15 - 08h30

08h30 - 09h00

09h-10h             

Yoga e 

Autoconhecimento 

09h-10h    

Judô            

10h-11h  Jogos 

Educativos         

10h-11h        

Brinquedoteca  

11h00

12h00

Higiene das mãos, roda, almoço e organização

Programa 

Educando 

para a Vida         

08h30 - 

11h00 11h00-

12h00 Oficina 

de Coral       

Oficina de 

Xadrez

Saída dos educandos

Chegada na EPV

Café da Manhã

09h00 - 11h00

Harmonização e Roda de Integração

Corpo em 

movimento

Descobrir-se 

Brincando 
Educarte

horário segunda terça quarta quinta sexta sábado

08H15 

08H15 - 08H30

08H30 - 09H00

Futebol 

Masculino     

10 a 12 anos

11h15 

12h00 Saída dos educandos

Higiene das mãos, almoço e organização 

Futebol 

Masculino 13 

a 15 anos

Programa 

Educando 

para a Vida         

08h30 - 11h00  

11H00-12H00 

Oficina de 

Coral       

Oficina de 

Xadrez 

recepção dos educandos

café da manhã

09h00 - 11h15

harmonização e roda de integração

Vôlei         
Vencendo 

Desafios       

Corpo em 

Movimento         

10h-11h15     

Judô            

Dançarte  
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ATIVIDADES TARDE 

 

 

 

 

horário segunda terça quarta quinta sexta sábado

13h40
13h40 - 14h00

16h15- 16h30

16h30

Prática de Yoga   

das 08h-09h

14h00 - 16h30               

Lanche

saída dos educandos

09h00 - 12h00
Curso Aux. Adm 

CEPROCAMP      

Informática  Famílias 

e Jovens                     

recepção de todos
roda de integração e harmonização com todos

Opção 1 PMT              

Prep. Mercado 

de Trabalho

Dança 

Mulheres                             

Oficinas Mensais e       

A cada 2 meses 

Encontro com as 

Famílias

Curso Aux. 

Adm 

CEPROCAMP  

horário segunda terça quarta quinta sexta sábado

13h40

13h40 - 14h00

Futebol                     

Campo 

Descobrir-se 

Brincando                      

16h30 saída dos educandos

14h00 - 16h00               

recepção dos educandos

harmonização e roda de integração com todos

Organização 

Geral e 

Planej. da 

Equipe

Corpo em 

Movimento              

Quadra, Campo

Descobrir-se 

Brincando     
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Escola Preparatória para a Vida III  

 

 

 

SEG TER QUA QUI SEX

ARTESANATO YOGA YOGA YOGA

Varanda Salão Paidéia Salão Paidéia Salão Paidéia

14H-16H 08H30-10H30 08H-09H 08H-09H

INFORMÁTICA CROCHÊ

Sala de 

informática
Varanda

08H30-10H30 09H-11H

ADULTOS

BALLET              

(10 A 14 ANOS)

EDUCARTE           

(10 A 14 ANOS)

INFORMÁTICA E 

YOGA                    

(06 A 09 ANOS)

CORPO EM 

MOVIMENTO     

(10 A 14 ANOS)

DESCOBRIR-SE 

BRINCANDO       

(06 A 10 ANOS)

Salão Paidéia Varanda

Sala de 

informática / 

Salão Paidéia

Campo ou jardim
Varanda ou 

externo

09H-11H 09H-11H 09H-11H 09H-11H 09H-11H

08H20 - RODA DE HARMONIZAÇÃO

11H00 - SAÍDA DOS EDUCANDOS

11H00 ÀS 11H30 - REFLEXÃO DOS EDUCADORES

08H05 - RECEPÇÃO DOS EDUCANDOS

SEXTA-FEIRA

CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MANHÃ

SEGUNDA-FEIRA QUARTA-FEIRA

08H40 - CAFÉ DA MANHÃ
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Número de atendimentos do ano 
 

SEG TER QUA QUI SEX

EXPRESSÃO E 

RITMO (11 a 17)

INFORMÁTICA 

(11 a 17)

EDUCARTE        

(11 a 17)
CAPOEIRA

FUTEBOL              

(10 a 12 anos)

Salão Paidéia
Sala de 

informática
Varanda Salão Paidéia Campo

14H-16H 14H-16H 14H-16H 14H-15H 14H-16H

FUTEBOL              

(13 a 17 anos)

JUDÔ                     

(11 a 14 anos)
YOGA

DESCOBRIR-SE 

BRINCANDO       

(06 a 10 anos)

Campo Salão Paidéia Salão Paidéia Campo

14H-16H 15H-16H 15H- 16H 14H-16H

JUDÔ E 

INFORMÁTICA 

(06 a 10 anos)

PREPARAÇÃO 

PARA O 

MERCADO DE 

TRABALHO

Salão Paidéia
Brinquedoteca ou 

externo

14H-16H 14H-16H

CURSO DE 

AUXILIAR DE 

LOGÍSTICA

CURSO DE 

AUXILIAR DE 

LOGÍSTICA

CEPROCAMP CEPROCAMP

Sala de 

informática

Sala de 

informática

13H30 - 16H30 13H30 - 16H30

16H30 ÀS 17H00 - REFLEXÃO DOS EDUCADORES

13H40 - CHEGADA NA EPV

13H45 - RODA DE HARMONIZAÇÃO

 ATIVIDADES DA TARDE

16H30 - SAÍDA DOS EDUCANDOS

16H00 - LANCHE

PEV                     

(06 A 14 ANOS)

COMUNICAÇÃO 

(15 A 19 ANOS)

WEB DESIGNER 

(15 A 19 ANOS)

JUDÔ         

(GRUPO DE 

TREINO)

Brinquedoteca ou 

externo
Sala de cursos

Sala de 

informática
Salão Paidéia

08H30-11H 08h30-10h30 08H30-11H 11H-13H

ATIVIDADES DE SÁBADO
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Resultados e depoimentos dos educandos 
 

“Tenho melhor comunicação com meus pais, reflito com eles tudo o que nós fazemos, observo 

muito mais meu comportamento com meus pais e vejo quando estou errado, a EPV me ajudou 

muito com os meus pais. Me sinto mais tranquilo, mais leve. Gustavo H. Silva Salgado, 14 anos 

“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 

“ Aqui me sinto feliz, aqui acabou se tornando minha segunda casa. ” Gabriela Toledo Ribeiro, 16 

anos 

“Na EPV me sinto muito bem e aprendo coisas novas que estão melhorando muito meu jeito de 

ser.” Karolina de Paulo Fontinele, 18 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 

“Eu me sinto mais solto me sinto feliz com meus amigos. ” Cicero de Souza Andrade, 14 anos 

“Me sinto bem, e privilegiada por próximo de mim ter um lugar que eu posso aprender e interagir 

com outras pessoas. ” Kivia Vitoria da Silva de Oliveira, 15 anos 

 

2015

637 diretos

2000 
indiretos

2016

780 diretos

2300 
indiretos

2017

600 diretos

2000

indiretos
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Resultados e depoimentos das famílias 

“Ele melhorou muito a disciplina, se tornou mais amável e calmo”. Marizete de Jesus Ramos, 

sobre seu filho Eduardo. 

“ Aprendeu a ouvir mais e pedir minha opinião na escola e em casa. ” Cheila Maria dos Santos, 

sobre seus filhos Larissa e Yuri. 

“Meu filho está mais comunicativo, mais aberto para a vida. ” Janaina dos Santos Pereira sobre 

seu filho João Vitor. 

“Nós somos mais tolerantes! Antes a paciência era quase zero. Hoje dialogamos mais. ” Silvia 

Maciel, mãe dos educandos Pedro e Mariana. 

“Ele está mais responsável com os horários e tarefas da escola”. Maria Santos, avó do educando 

Allan. 

“Está conversando mais comigo, antes era muito fechada”. Sueli Almeida, mão da educanda 

Talita. 

 

Patrocínios e apoios 
 Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 

 Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria de Esportes e Lazer 

 Unisoma Computação 

 Programa de Alimentação Escolar 

 Programa Mesa Brasil. 


