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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

Da Organização da Sociedade Civil 

 

Exercício do Relatório 

Ano: 2019 

 

1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

 

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR - CEPROMM 

 

RUA CORUMBATAÍ, 254 – JARDIM ITATINGA. 

 

CEP: 13052-444 

 

CAMPINAS 

 

SP 

 

2 -  HISTÓRICO 

Em 1976, as Irmãs da Congregação do Bom Pastor chegaram em Campinas, a convite do Padre 

Haroldo Rahm para realizar um trabalho com as mulheres em situação de prostituição. Em 1980, a Irmã 

Maria Lourdes Vicari integrou a equipe. Preocupadas com a situação das mulheres do bairro Jardim 

Itatinga, uma zona confinada de prostituição, organizaram o trabalho da PMM “Pastoral da Mulher 

Marginalizada”, buscando alternativas que favorecessem o resgate da cidadania e da dignidade das 

mulheres. 

No ano de 1981, iniciou-se um trabalho preventivo com as crianças do bairro, a fim de evitar o 

ingresso das mesmas no caminho da prostituição e das drogas. Este trabalho com as crianças era realizado 

pela Irmã Ana Maria Rocha Bastos, que chegou ao bairro trazendo na bagagem sua experiência em 

pedagogia. Uma sala ao lado da Igreja do Parque São Paulo (bairro vizinho) era utilizada para esta ação. 

Com o passar dos anos, as Irs. Maria Lourdes e Ana Maria, diretoras da Instituição até hoje, mobilizaram 

a comunidade a ter uma sede para que oficinas e novas atividades se desenvolvessem.  Solicitaram, também, 

ajuda à Congregação dos Padres Capuchinhos para a construção de um espaço de acolhimento destinado 

ao trabalho com as mulheres prostituídas, num terreno doado por Francisca Marquetti Rios. 

Foi neste contexto que um espaço na comunidade foi conquistado. Em 27/11/1985 foi inaugurado 

o Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida – Espaço I, um local para atender as mulheres e seus filhos 

(as) em situação de prostituição e/ou exclusão. O nome foi escolhido pelas mulheres do bairro, devido a 

sua grande devoção. Nesse espaço funciona semanalmente o bazar que possui grande representatividade na 

comunidade e é uma importante fonte de captação de recursos. 

Necessitando de um respaldo jurídico, foi criado, em 1993, a Entidade CEPROMM “Centro de 

Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada”. Nesta época a ONG contava com 01 professora e atendia 

25 crianças. Devido ao impacto positivo, paulatinamente, ampliou-se o número de atendimento, chegando 

a 50 em 2001, com 07 funcionários. A maior dificuldade concentrava-se no espaço físico, que era 

insuficiente.  
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Em 10/05/2003, foi inaugurada a nova sede – Espaço II, construída com os recursos angariados pela 

ONG “Tudo é Brasil”. Neste espaço funcionam os serviços administrativos, a Educação Infantil e o Serviço 

de convivência e fortalecimento de vínculos. Atualmente, há uma equipe composta pelas 02 fundadoras, 10 

membros da diretoria, 26 funcionários e 20 voluntários.   

Com uma rede de relações pautada na transparência e competência, inauguramos, em 2006, uma 

quadra poliesportiva e um playground, ao lado do Espaço II. Além do esforço da Entidade na captação de 

recursos, através de bazares semanais e eventos, a empresa UPS do Brasil e a Paróquia Cristo Rei foram as 

maiores parceiras na viabilização desta área de esporte e lazer. 

           Devido aos excelentes atendimentos prestados, em fevereiro de 2007, a Prefeitura de Campinas 

propôs ampliarmos a parceria no programa de enfrentamento da Exploração Sexual Comercial de Crianças 

e Adolescentes – ESCCA, atuando, também, no bairro Cidade Singer. Aceitamos o desafio e lá funciona o 

Espaço III – Santa Maria Eufrásia. Em 2008 iniciamos a construção de duas salas e dois banheiros, com 

recursos doados pela Congregação do Bom Pastor e Arquidiocese de Campinas. Em 2009 ampliamos o 

número de atendimentos neste espaço para 50 crianças e adolescentes e suas respectivas famílias. 

           Em 2011 rompemos a parceria com o poder publico municipal para o atendimento das situações de 

violência sexual, mantemos parceria com iniciativas da sociedade civil para atender 50 crianças e 

adolescentes e suas famílias no desenvolvimento de atividades sócio educativas.  

            Em reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado, o CEPROMM, a partir de 2002, foi 

contemplado nos prêmios a seguir: 

▪ 2002 - Prêmio Herbert de Souza – Betinho “Câmara Municipal de Campinas”. 

▪ 2003 - Medalha Cônego Milton Santana pela atuação dos Direitos Humanos – Campinas SP. 

▪ 2004 – O Projeto “Trupe Pedagógica do CEPROMM” foi vencedor do VI Concurso Educação e 

Direitos Humanos, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas. 

▪ 2005 - Semifinalista no Prêmio Itaú-Unicef, entre 1.682 entidades inscritas do Brasil.  

▪ 2006 - Diploma Araceli Cabrera Sanches, “Câmara Municipal de Campinas”. 

▪ 2007 - Vencedor na 1ª Mostra de Educação e Direitos Humanos, nas seguintes categorias: Teatro 

(1º lugar – Ensino Médio), Artes Visuais (1º e 2º lugar Ensino Fundamental) e Produção de Texto 

(1º lugar Ensino Fundamental e 1º lugar Ensino Médio). 

▪ 2007 – Vencedor Regional e Finalista Nacional no Prêmio Itaú-Unicef, com o Projeto “Trupe 

Pedagógica”, entre 1.574 projetos inscritos.  

▪ 2009 – Semifinalista na 8ª edição do Prêmio Itaú-Unicef, entre 1.917 projetos inscritos do Brasil. 

▪ 2009 – Certificado de Honra ao Mérito em reconhecimento ao envolvimento e dedicação às 

atividades do CMDCA/Campinas durante a realização da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Campinas. 

▪ 2010 – Certificado do Comitê para Democratização da Informática - CDI Campinas, em 

Reconhecimento a Projetos de Impacto Social. A EIC do CEPROMM desenvolveu um projeto sobre 

responsabilidade Ambiental, nos bairros: Jardim Telesp, Parque Vista Alegre e Santos Dumont. 

▪ 2010 – Finalista no Concurso do Fundo Itaú de Excelência Social – FIES, na categoria Educação 

Infantil. 

▪ 2011- Contemplado por meio do edital FIEC- Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas. 

▪ 2011- Iniciativa premiada no edital do Ministério da Cultura- Pontinhos de Cultura.  

▪ 2012- Contemplado novamente por meio do edital FIEC- Fundo de Investimentos Esportivos de 

Campinas. 
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▪ 2012- O projeto Trupe Pedagógica foi contemplado por meio do edital da empresa CPFL. 

▪ 2012 – O Projeto Estudo com Tudo foi contemplado no edital da Petrobras, desenvolvimento e 

Cidadania. 

▪ 2013- Contemplado na categoria Educação Infantil pelo Fundo Itaú de Excelência Social – FIES. 

▪ 2013 – Projeto Bola na rede, contemplado no edital FIEC- Fundo de Investimentos Esportivos de 

Campinas. 

▪ 2014- Projeto Bola na rede, contemplado no edital FIEC- Fundo de Investimentos Esportivos de 

Campinas. 

▪ 2015- Projeto Bola na rede, contemplado no edital FIEC- Fundo de Investimentos Esportivos de 

Campinas. 

Em 2015 o CEPROMM alterou o significado do nome para Centro de Promoção para um Mundo 

Melhor.  

Em 2019 recebeu o prêmio IBEF – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças na categoria Destaque 

Responsabilidade Social 

 

3 - REGISTROS E CERTIFICADOS 

• Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (antigo nº 44006.001580/2001-67) e Pedido de 

Renovação nº 71000.048160/2011-49 

• Atestado de Registro Conselho Nacional de Assistência Social nº 44006.003130/2000-01 resolução 

nº. 5 de 13/02/2001. 

• Certificado de Utilidade Pública Estadual Lei nº 11.043 de 09 de janeiro de 2002. 

• Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 7.867 de 04 de maio de 1994. 

• Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - Cadastro Pró-Social SEADS/OS nº. 

5368/2002. 

• Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS nº. 4E desde 27/09/2011. 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº. 041. 

 

4 - FINALIDADE ESTATUTÁRIA 

• Proporcionar meios que favoreçam vida plena às crianças, adolescentes e mulheres em situação 

social de risco, especialmente aos que vivem expostos ao abuso e exploração sexual. 

 

5 – PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Educação Infantil 

Unidade Escolar 

• Atendimento educacional prestados em espaço institucional não doméstico que educam e cuidam 

de 90 crianças de 03 a 05 anos e 11 meses, no período diurno em jornada integral. 

• Garantia de 100% da equipe de trabalho no desenvolvimento das ações pedagógicas incluindo o 

trabalho de Jovem Aprendiz. 

• Planejamento semanal das atividades e ações da equipe pedagógica. 

• Execução de 100% de projetos estabelecidos e descritos  

• Rotina diária estabelecida para o desenvolvimento integral da criança 

• Espaços e equipamentos acessíveis, limpos e acolhedor para acolher as crianças. 
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• Participação nos encontros mensais de 82% de pais, responsáveis e professores. 

• Atendimentos individuais ao público e famílias, bem como encaminhamentos as redes 

intersetoriais. 

• Formação continuada oferecida a 100% da equipe pedagógica. 

• Foram oferecidas 04 refeições diárias as 90 crianças de 03 a 05 anos e 11 meses, sempre 

estimulando a alimentação saudável das crianças. 

• Manutenção de 100% de matrículas e prontuários atualizados. 

• Comemoração mensal de aniversários, festas e eventos. 

• Participação de 100% em reuniões da equipe gestora chamados pelo poder públicos, órgãos e 

parcerias. 

 

• Alunos 

• Garantia de experiências para a elaboração da autonomia nas ações de cuidado pessoal, auto-

organização, saúde e bem-estar das crianças. 

• Promoção do desenvolvimento do movimento; Expressão corporal (teatro, dança, gincana, 

brincadeiras diversas em diferentes ambientes, pátio, quadra, corredores, parques, anfiteatro); 

• 100% dos Projetos Pedagógicos desenvolvidos estabelecidos 

• Incentivo do conhecimento e respeito de diferentes etnias através das brincadeiras, peças teatrais, 

danças, músicas, culinárias, costumes e releitura de obra de artes. 

• Atendimento Integral educacional as crianças 

• Realização de 04 encontros de formação com as famílias. 

• Melhora do espaço e tempo escolares das atividades. 

• Diário de classe atualizado. 

• Planejamento e avaliações sobre o desenvolvimento da criança registrado em ata. 

• Prioridade ao acolhimento a criança, interligando com a criatividade e imaginação da criança. 

• Conteúdos pedagógicos, projetos e ações por meio das brincadeiras, brinquedos, jogos 

pedagógicos e faz de conta. 

• Passeios externos, para estudo do meio e fortalecimento de vínculo. 

• Atividades socio esportiva, Capoeira. 

• Atividades de autoconhecimento, Yoga. 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos 

• Atendimento diário oferecido as 120 crianças e adolescentes, sendo 60 no período da manhã e 60 

no período da tarde diariamente com frequência superior a 75%.  

• Participação ativa das crianças e adolescentes nas rodas de conversas com temas transversais e 

temas livres de interesse de cada faixa etária que contribuem significativamente com a formação 

cidadã e com ações proativas de autonomia de cada um.   

• Foram oferecidas diariamente oficinas socioeducacionais de arte cultura, práticas esportivas, 

inclusão digital, conforme grade horária de oficinas do grupo. As atividades promovidas em cada 

oficina favoreceram o desenvolvimento cognitivo, físico motor, além do descobrimento de 

habilidades e desenvolvimento de potencialidades.  
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• Acompanhamento escolar. Não houve casos de evasão escolar em 2019.  

• Atendimentos individuais sistemáticos de crianças/adolescentes e famílias em casos específicos 

conforme avaliação da equipe técnica e de educadores.  

• Acesso a ações de educação, saúde, cultura, esporte e lazer: promovidas pelo setor público e 

parceiros privados. 

• Foi possível propiciar momentos de socialização, fortalecimento da dinâmica social junto ao 

coletivo, reflexão sobre convivência, incentivo a participação.  

• Redução das violações de direitos intrafamiliar. 

• Participação em assembleias gerais semestralmente para a construção e avaliação de regras e 

combinados para melhor convivência, respeito as diferenças e socialização dos grupos. Assim como 

também, para os cuidados e preservação do espaço físico, conscientização do uso racional de água, 

energia e todos os materiais e recursos de uso comum.  As assembléias garantem espaço de 

convivência, formação para cidadania e desenvolvimentos do protagonismo e da autonomia das 

crianças e adolescentes. 

• Foi realizado grupos denominado Conviver para trabalhar demandas junto às crianças e 

adolescentes, para refletirem sobre temas em comum, os quais interferem na boa convivência de um 

determinado grupo.  

• Foi realizado com a faixa etária de 06 a 10 anos grupos denominado atitudes para refletirem sobre 

o comportamento e novas possibilidades de convívio perante ao grupo como um todo. 

• Foi oferecido atendimento em grupo por estagiários de psicologia,  para abordar temas voltados ao 

fortalecimento da convivência, via oficinas terapêuticas.  

  

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- Centro de Convivência Inclusivo e 

Intergeracional – Adolescentes de 15 a 17 anos  

• Atendimento três vezes por semana oferecido aos 60 adolescentes,  distribuídos em três grupos de 

20 adolescentes, com frequência superior a 60% nas oficinas de inclusão digital para a Cidadania. 

• Participação ativa nas rodas de conversas realizadas pela educadora, com temas transversais e temas 

livres de interesse do grupo. Temas que contribuem significativamente com a formação cidadã e 

com ações proativas de autonomia de cada um: trabalhar as virtudes necessárias para a construção 

de um projeto de vida. 

• Participação dos jovens em um encontro mensal com a psicóloga que estimula o exercício de pensar 

em um projeto de vida refletindo e traçando metas para o futuro: aspectos sociais, culturais e 

psicológicos e o despertar nos adolescentes, o interesse por conhecer suas habilidades e aptidões 

com vistas ao mundo do trabalho.  

• Adolescentes aptos para a inclusão social ao primeiro emprego de 18 jovens, por meio da Lei da 

Aprendizagem conforme a Lei 10.097/2000 em parceira com a empresa Samsung e CIEE. 

• Atendimentos individuais sistemáticos de adolescentes/ou famílias em casos específicos conforme 

avaliação da equipe técnica e de educadores.  

• Acesso a ações de educação, saúde, cultura, esporte e lazer: promovidas pelo setor publico e 

parceiros privados.  

• Ampliação do conhecimento sobre Direitos sexuais e reprodutivos 

• Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  
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• Participação em assembleias gerais semestralmente para a construção e avaliação de regras e 

combinados para melhor convivência, respeito as diferenças e socialização dos grupos. Assim como 

também, para os cuidados e preservação do espaço físico, conscientização do uso racional de água, 

energia e todos os materiais e recursos de uso comum.  As assembleias garantem espaço de 

convivência, formação para cidadania e desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das 

crianças e adolescentes.  

• Parceria com Instituto Nelson Williams que ofereceu a metodologia do ezape  que é uma plataforma 

digital na qual é trabalhada as virtudes empreendedoras necessárias para a criação de um negócio 

para a comunidade na qual o adolescente está inserido, que foi apresentado ao final do semestre em 

uma Feira de Empreendedorismo.  

• Parceria com as empresas Trimble, FEAC e Instituto BOSCH para formação e capacitação para o 

Mundo do Trabalho. 

• Promoção de palestras com ex-participantes do CCII para compartilhar vivencias sobre novas 

perspectivas de vida. 

 

ORIGENS DOS RECURSOS 2019. 

Fontes de Recursos dos Serviços/Projetos 
Valor total dos 

recursos referentes a 
cada financiador (R$) 

A Governo estadual                                  -    

B Governo municipal – Assistência Social                   319.168,78  

C Governo municipal – Educação                   504.595,67  

D 
Governo municipal – Educação – Merenda 
Escolar                   100.626,62  

E 
Governo Municipal – Fiec – Fundo de 
Investimento Esportivo de Campinas                                  -    

F 
CMDCA/FMDCA (1% e 6% do I.R. de pessoas 
jurídicas e físicas).                     21.823,56  

G Fundação Feac                   133.148,35  

H Instituto Robert Bosch                     40.000,00  

I Doações ou contribuições individuais                      37.069,00  

J 
Empresas privadas, institutos ou fundações 
empresariais.                   106.020,89  

K Donativos SANASA                       9.570,77  

L Doações em espécie                     99.118,78  

M Bazar                   125.005,55  

N Promoções e eventos                   115.899,49  

O Receitas com Voluntariado                                  -    
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P Recuperação de Despesas                                  -    

Q Nota Fiscal Paulista                   198.509,24  

R SEDS / Ativo Imobilizado                          434,52  

S 
Outros. Quais? Rendimentos de aplicações 
financeiras e outras receitas.                     10.136,90  

T Isenção da quota patronal                   282.893,93  

U IPTU - Isenção                       5.330,46  

TOTAL                2.109.352,51  
 

 

7 - Infraestrutura física para execução dos serviços, programas, projetos ou benefícios 

socioassistenciais: 

Educação Infantil:  

Recursos físicos: 

• 03 salas de atividades, 02 banheiro masculino, 02 banheiro feminino, 02 banheiro para 

funcionário, 02 cozinha, 02 dispensa, 02 refeitório, 02 salas de atendimento, 01 pátio, 03 

playground, 02 bebedouros. 

Recursos Materiais: 

• 03 televisões, 03 DVD’s, 01 aparelho de som, 02 computadores, 01 impressora, 02 telefones, 07 

armários, 06 prateleira, 01 mesa de escritório, 12 mesas infantis, 02 mesas redondas, 03 mesas 

para professora, 48 cadeiras infantis, 08 cadeiras para adulto, Brinquedos e jogos, Livros infantis, 

Fantasias, 02 lousa branca, 90 colchões, 05 mesas para refeitório, 08 bancos para mesa de 

refeitório, 02 filtro de água, 02 microondas, 03 geladeiras, 02 freezer, 02 fogões industriais, 02 

máquina de lavar, 01 tanque, 02 varal de roupa, 01 rechaut, Materiais de higiene, Materiais de 

limpeza, Utensílios domésticos, 25 ventiladores 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 06 a 14 e Centro de Convivência Inclusivo e 

Intergeracional 15 a 17 anos: 01 recepção, 01 sala multiuso, 01 sala de informática, 02 salões de reuniões 

e multiuso, 01 refeitório, 01 cozinha, 01 dispensa, 01 lavanderia, 02 salas de atendimento, salas de 

coordenação, sala de administração e diretoria, banheiros masc. e fem. para crianças, adolescentes e adultos, 

pátio, playgound, quadra poliesportiva, materiais esportivos diversos, cadeira em plástico com estrutura em 

ferro, banco quadrado em couro tipo puff, carteiras em madeira e estrutura de ferro, TV LCD de 40" - 

Philips, DVD - Philips, armário alto com 4 portas (branco),armário médio com 6 portas (bege),ventilador 

de parede - Tron, aparelho de som - sony, bebedouro em Inox - IBBL, Kombi - Placa EGM 5312, Ano 

2009, armário com 2 portas altas e 4 portas baixas, mesa com tampo de mármore e pé de ferro, cadeira 
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giratória tipo secretária, cadeira giratória tipo secretária em couro, carteira escolar em madeira e estrutura 

de ferro, Armário com 2 portas altas e 4 portas baixas, Mesa com tampo de mármore e pé de ferro, Geladeira 

- Electrolux DC 34, Fogão industrial 4 bocas, Micro ondas - Brastemp, Armário de parede com 6 portas, 

Armário (pia) com 4 portas e 4 gavetas, Freezer vertical - Prosdócimo F 25, Freezer vertical - Continental, 

Freezer horizontal com 2 portas - Gelopar, Forno elétrico - Fischer, Carrinho de supermercado, Carrinho 

para transporte de botijão de gás, Botijão - P45, Estante em aço com 6 prateleiras, Mesa de som - Wattsom, 

Caixa de som de 60 W - NCA, Brinquedos em madeira, Cadeira fixa com pé de ferro e assento estofado 

laranja, Freezer vertical - Electrolux, Fogão industrial 6 bocas - Dako, Máquina de lavar 12 kg - Brastemp, 

Geladeira - Consul, Armário em aço com 12 portas, Amassadeira de pão - G. Paniz, Mesa quadrada baixa 

em madeira e pé de ferro, Monitor - LG, CPU, Rack para computador, Ventilador de parede - Arge, Estante 

em madeira com 16 prateleiras, Banco de espera com 3 lugares, Mesa reta com 3 gavetas.  

 

8 - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

• Público alvo: crianças de 03 a 05 anos e 11 meses e suas famílias 

• Capacidade de atendimento: 90 crianças e 90 famílias 

• Recurso financeiro utilizado: R$ 846.277,31 

• Per capta: Anual: R$ 9.403,08 / Mensal: R$ 783,59 

• Recursos humanos envolvidos: 13 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS 

• Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e suas famílias 

• Capacidade de atendimento: 120 crianças e adolescentes e 90 famílias 

• Recurso financeiro utilizado: R$ 778.611,49 

• Per capta: Anual: R$ 6.488,43 / Mensal: R$ 540,70 

• Recursos humanos envolvidos: 10  

 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO INTERGERACIONAL  

• Público alvo: adolescentes de 15 a 17 anos e 11 meses e suas famílias 

• Capacidade de atendimento: 60 adolescentes e 55 famílias 

• Recurso financeiro utilizado: R$ 384.030,13 

• Per capta: Anual: 6.400,50/ Mensal: R$ 533,37 

• Recursos humanos envolvidos: 07 

 

9 - Abrangência territorial: Jardim Itatinga, Jardim Maria Rosa, Telesp, Parque São Paulo. 
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CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR 

CEPROMM 

CNPJ: 71.752.745/0001-55 - Inscrição Estadual: Isento 

Rua Corumbataí, n. º 254 – Jardim Itatinga - Campinas-SP. 

 CEP: 13052-444 

Fone/Fax: (19) 3225-0080 ou 3225-0014 

E-mail: administracao@cepromm.com.br  

Site: www.cepromm.com.br                                     
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10- Demonstração da forma como a Entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos 

usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução de suas atividades, 

monitoramento e avaliação. 

Com as crianças, diariamente é feito roda de conversa no início do encontro para o planejamento diário e, 

também, para dialogar sobre assuntos pertinentes a realidade em que estão inseridos. Mensalmente, as 

famílias são convidadas a participarem de encontros com objetivo de avaliar e monitorar as ações 

desenvolvidas, assim como participam de formações sobre assuntos pertinentes a realidade em que estão 

inseridas.  

 A rotina diária no período da manhã: entrada, roda geral informativa, café da manhã, roda de conversa e 

leitura, oficinas (arte-cultura, esportes e informática), almoço, escovação, caderno de recados e saída. 

A rotina diária no período da tarde: entrada, roda geral informativa, almoço, escovação, roda de conversa e 

leitura, oficinas (dança, esportes, percussão e informática), lanche da tarde, caderno de recados e saída. 

Na medida em que foi estabelecida uma metodologia de trabalho em que os usuários participam da sua 

construção, via grupos específicos para abordar determinados temas, foram possibilitadas novas formas de 

refletir sobre todo contexto em que estão inseridos. 

 

11 - AÇÕES COMPLEMENTARES DA INSTITUIÇÃO 

• Formação continuada: participação dos funcionários em palestras, oficinas e seminários. 

• Captação de recursos, manutenção de parcerias e estabelecimento de novos parceiros– estratégias para 

sustentabilidade. 

• Avaliação permanente das ações desenvolvidas. 

 

Campinas, 25 de março de 2020. 

 

 

 
   Maria Lourdes Vicari 

   Presidente 
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