Relatório de Atividades Sociais 2016
I
IDENTIFICAÇÃO
Entidade: Instituição Allan Kardec - Alice Pereira
CNPJ 44.277.424/0001-73
Endereço Sede : Rua Ipacaetá, 51 - CEP 07171-150 - Jardim Pres. Dutra - Guarulhos – SP
Filial: Rua Camé 151, CEP 03121-020 - Alto Da Mooca - São Paulo – SP
Telefone: (11) 2859-4401
E-Mail: iakap@uol.com.br
Representante Legal: Elizabeth Serrano Rochlus
CPF: 883.054.738-72
Cargo: Presidente
Endereço Residencial: Rua Dr. Pedro Mendes, 82
CEP: 03565-030
Fone: 2958-3531
Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado
Registro do CMDCA: 21E – Validade: 16/07/2017
II
FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:
a)
Prestar assistência social, médica e educacional gratuita, permanente, com caráter beneficente
e promocional, visando amparo, adaptação, profissionalização, reabilitação e integração social de
famílias excluídas, em especial, de crianças e adolescentes, podendo incluir pessoas com problemas
mentais;
b)
Promover o estudo, o ensino e a divulgação da doutrina espírita, segundo os princípios
codificados por Allan Kardec;
c)
Congregar em torno do mais elevado espírito humanitário e profundo sentido cristão, todas as
pessoas que se disponham a integrar esta cruzada de bem.
III

OBJETIVO:
Prover soluções para a integração e bem-estar de pessoas que vivem à margem da sociedade,
independente de raça, nacionalidade, cor, sexo, credo político ou religioso.
IV

•
•
•
•
•
•

ORIGEM DOS RECURSOS:
FUMCAD (Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente);
FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social);
Secretária Municipal da Saúde;
Secretária Municipal da Educação;
Telemarketing;
Doações de pessoas físicas e jurídicas;

V INFRAESTRUTURA
A IAKAP ocupa atualmente uma área de aproximadamente 9.000 m2, sendo 1.800 m2 de área
construída e 7.200 m2 de área livre e jardins.
Este ano tivemos mudanças significativas na infraestura, tais como:
No prédio da Educação Especial:
• Troca do piso do refeitório e de 3 salas de aula, aproximadamente 240m2;
• Troca de piso, portas e lavatório nos sanitários feminino e masculino, com adaptações para
alunos com dificuldade de mobilidade física;
• Adaptamos o antigo almoxarifado para uma sala de aula;
• Reforma e manutenção das janelas e portas de ferro;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintura das salas de aula;
Instalação de exaustor eólico;
Criação de duas hortas para Educação Ambiental e Alimentar, os produtos cultivados
complementam a alimentação dos alunos;
Adaptações para o refeitório dos funcionários;
O artesanato ganhou uma sala maior;
A sala de dança e do agente de cidadania foi pintada e troca do piso;
Reforma completa na manutenção e no bazar;
Colocação de persianas na Administração;
Remoção de uma árvore;
Troca das caixas d’agua;
Troca de todas as torneiras da cozinha;
Colocação de mais 3 câmeras;
Adaptação do arquivo morto da administração para almoxarifado;

Descrição resumida da área construída:
11 Salas de aula
5 Salas de administração
12 Sanitários
3 Salas de coordenadores
1 Laboratório de informática
5 Almoxarifados
1 Vestiário
1 Refeitório
VI

1
1
1
1
1
1
1
1

Sala de manutenção
Cozinha industrial
Despensa de alimentos
Despensa de legumes
Reservatório de gás
Quadra poliesportiva
Copa
Lavanderia

ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS EM 2016

1. Educação Especial
1.1. População atendida: 48 alunos, a partir de 12 anos de idade e a partir de agosto: 168 alunos.
1.2. Origem do recurso financeiro: Secretaria Municipal de Educação e IAKAP
1.3. Recursos humanos:
Cargo (número de profissionais)
Coordenadora (1)
Professoras (6)
Professor de Artes (2)
Professor de Educação Física (2)
Contadora (1)
Gerente Administrativa (1)
Controladores de Acesso (2)
Assistente Administrativo (1)
Auxiliar de Serviços Gerais (2)
Cozinheira (2)
Auxiliar de Manutenção (1)

Formação
Ensino superior
Ensino superior (Pedagogia)
Ensino superior (Letras)
Ensino superior (Ed. Física)
Ensino superior (Ciências Contábeis)
Ensino Superior
Ensino fundamental
Ensino superior
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino Médio

Financiador
Educação
Educação
Educação
Educação
IAKAP
IAKAP
IAKAP
Educação
Educação
Educação
IAKAP

1.4. Abrangência Territorial: Jardim Presidente Dutra, Guarulhos – SP e adjacências.
Formas de participação dos usuários e/ou estratégias desenvolvidas: O conteúdo programado foi
desenvolvido visando a pré-alfabetização e a formação lúdica através da comunicação visual, oral e
escrita: literaturas, histórias contadas, trabalhos através de desenhos, colagem; informática utilizando
os recursos tecnológicos; natureza e sociedade; matemática; musica e movimento; atividades de
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educação física; jardinagem; teatro e dança; artesanato; comemoração de datas festivas como:
Carnaval, Dias das mães, Páscoa, Folclore, Dia das Crianças, Festa Junina, Dia dos Pais e Natal: Passeios;
reuniões pedagógicas; reuniões com os pais ou responsáveis; visitas domiciliares pela a Assistente
Social da IAKAP; problemas familiares e sociais foram trabalhados em conjunto ou individual em
reuniões e atendimento Psicológico aos 168 alunos e pais matriculados até o segundo semestre.
1.5. Ações desenvolvidas:
• Entrevista individual;
• Grupo de pais;
• Visitas domiciliares feita pela a Assistente Social da IAKAP ;
• Orientações e encaminhamento para órgãos públicos;
• Busca de parcerias com empresas que admitam pessoas com necessidades especiais;
• Atendimento psicológico aos alunos e pais – PROJETO DE PESQUISA Jovem Pesquisador APAE
e FAPESP - Adriana A. R. de Aguiar (Psicóloga e Fonoaudióloga)

1.6. Ações de monitoramento e avaliações:
• Reunião com os pais;
• Visita da Supervisão da Secretaria de Educação;
• Avaliação diagnostica do aluno durante o ano letivo;
• Avaliações pedagógicas da evolução do aluno;
• Acompanhamento dos estágios profissionais;
• Registros das atividades realizadas pelos alunos para a confecção de portfolio
(fotos, vídeos, relatórios).

2. Programa “Expressão”: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças
e Adolescentes
2.1. População assistida: 100 alunos, entre 6 a 14 anos de idade.
2.2. Origem dos recursos: FUMCAD e IAKAP.
2.3. Recursos humanos:
Cargo

Formação

Financiador

Coordenadora
Assistente Social
Professor de Artes
Professora de Dança
Professor de Esportes
Professor de Informática
Contadora
Gerente Administrativa
Auxiliar de Cozinha
Controlador de Acesso
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Manutenção

Ensino superior (Psicologia)
Ensino superior (Serviço Social)
Ensino superior (Educação Artística)
Ensino superior (Educação Física)
Ensino superior (Educação Física)
Ensino médio (Técnico em Informática)
Ensino superior (Ciências Contábeis)
Sup. Completo em Serviço Social
Ensino fundamental
Ensino fundamental
Ensino fundamental
Ensino médio

FUMCAD
FUMCAD
FUMCAD
FUMCAD
FUMCAD
FUMCAD
FUMCAD/IAKAP
IAKAP
FMAS
FUMCAD
FUMCAD
FUMCAD/IAKAP

R. IPACAETÁ, 51 – JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2431-2613 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web: iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

3

2.4. Abrangência territorial: Jardim Presidente Dutra, Guarulhos – SP e adjacências.
2.5. Formas de participação dos beneficiários e estratégias desenvolvidas:
Oficina de Linguagem e Tecnologia:
•

Trabalhou com o software Word e suas ferramentas, conhecimento das funções do teclado e
técnicas de digitação;

•

Jogos online educativos;

•

Programas; Word, Excell, Paint, Power Point;

•

Acesso à internet e utilização de redes sociais como recurso de divulgação de campanhas
contra a Dengue e Gripe H1N1e economia de água;

•

Competições com jogos que envolvam raciocínio lógico e criatividade;

•

A informática foi associada à escrita, ortografia, leitura e interpretação de textos, com
conteúdos sócioeducativos e datas comemorativas.

Oficina de Dança:
•

As atividades foram divididas em aquecimento, alongamento e montagem de coreografias
com danças em estilo adágio, Jazz, dança de rua e contemporâneas;

•

Foi trabalhado o aprimoramento do desenvolvimento da coordenação motora dos alunos,
através de habilidades consideradas básicas da dança, fator espaço e tempo, ritmo,
equilíbrio, locomoções, controle dos movimentos e expressão corporal;

•

Trabalho de flexibilidade e fortalecimento, importante para a modalidade, além do
conhecimento de nomes específicos de movimentos realizados em cada dança.

•

Incentivo ao conhecimento e apreciação da cultura brasileira e estrangeira por meio da
dança, sendo o frevo, indígena, adágio, forró e country;

•

Através da dança foi possível trabalhar a criatividade, trabalho corporal, integração,
socialização e respeito.

Oficina das Artes:
A oficina de Artes trabalhou para a construção da identidade artística, com trabalhos artesanais e
artísticos, incentivando a capacidade de concentração, coordenação motora, criatividade, expressão de
opiniões e sentimentos.
•

Artes cênicas através de ensaios e performances práticas, produzindo filmes, reprodução de
clipes e peças teatrais;
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•

Decoração de peças em MDF (Pintura, apliques de papéis e guardanapos, stencil, técnica de
envelhecimento e pátina);

•

Valorização do trabalho do Artesão, entendendo que este pode ser um instrumento de
produções artísticas;

•

Desenhos geométricos e noções básicas de forma;

•

Decoração para datas comemorativas (carnaval, dia das mães, festa junina, dia das crianças
e festa da primavera);

•

Customização de roupas; tingimento, recortes e apliques.

•

Mostra cultural: Apresentação de dança, acervo de peças artísticas; desfile apresentando as
roupas customizadas.

•

Horta: Plantio e colheita de verduras e legumes, preservação do meio ambiente e incentivo
de alimentação saudável.

Oficina de Esporte:
•

Foram apresentadas aos atendidos as questões históricas dos jogos trabalhados;

•

Desenvolvimento prático das modalidades; Atletismo; Handebol, basquete, tênis e iniciação
a Ginástica Rítmica;

•

Através das atividades esportivas e jogos cooperativos foi trabalhado regras, disciplina e
trabalho em equipe, aprimoramento da consciência corporal, enriquecimento do repertório
motor e cognitivo, orientação espacial e temporal, agilidade, equilíbrio, força, postura,
consciência corporal, por meio da cultura corporal do movimento, através de atividades
esportivas e jogos;

•

Avaliação antropométrica (aferição de peso, altura e medidas, para avaliação do IMC);

•

A oficina de esportes também investiu nas orientações sobre saúde, corpo humano, higiene,
alimentação, regras e respeito.

Atendimento Psicossocial
Atividades em grupo socioeducativo com crianças e adolescentes, com o objetivo de refletir
sobre temas que contribuam para seu desenvolvimento, utilizando como metodologia atividades
lúdicas: dinâmicas, jogos, desenhos, leitura de textos.
Temas abordados: regras, disciplina, ética, comportamentos adequados, amizade, respeito,
identidade, senso crítico, expressão de sentimentos, autoestima, trabalho em equipe, noções de
cidadania. Reprodução do curso do Instituto Criança é vida: educação sexual para crianças de 10 a 12
anos.
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Atendimentos aos pais: entrevistas individuais para levantamento de dados e orientações em
questões de comportamento, desenvolvimento escolar e relacionamento familiar.
Orientação para a equipe de trabalho: orientação para melhor estratégia de trabalho.
Eventos e Atividades Socioeducativas:
•

Festa de Carnaval; Apresentação de coreografias, concurso de fantasia e de mascaras,
danças livres em momento de descontração e diversão.

•

Páscoa: As crianças foram presenteadas com chocolate, a distribuição foi realizada através
de gincanas com o tema desta data comemorativa;

•

Dia do livro: Atividade de incentivo a leitura, com apresentações de teatro, e espaço para
leitura.

•

Festa do Dia das Mães: realizamos a festa da família, com homenagens, apresentações
musicais, teatro e apresentação de dança com mães e filhos.

•

Festa Junina: Brincadeiras e comidas típicas, as crianças participaram com apresentações
de danças country e quadrilha, famílias e comunidade estavam presentes.

•

Passeio Cinema: Filme “Alice através do Espelho”, com o conteúdo do filme foi possível
trabalhar a imaginação, criatividade, companheirismo, amor, a abstração e estímulo da
Inteligência emocional.

•

Pic Nic: Evento com a participação dos familiares com o objetivo de integração familiar.

•

II Campeonato Desportivo: Jogos competitivos na modalidade de basquete, handebol,
futebol, badminton, atletismo.

•

Dia das crianças: Para comemoração desta data no dia 09 de outubro as crianças foram
contempladas com festa e distribuição de presentes.
No dia 21 de outubro encerramos as comemorações com a locação do brinquedo “futebol de
sabão” dia de lazer e diversão garantida.
•

Festa da Primavera: Em comemoração a estação das flores realizamos festa da Primavera
com barracas de comidas típicas e apresentação de dança.

•

Mostra cultural: Apresentação de dança, acervo de peças artísticas; desfile apresentando
as roupas customizadas. Tivemos como objetivo apresentar para as famílias e demais
projetos da instituição as produções realizadas durante o ano de 2016.

•

Festa de Confraternização: Passeio para sitio em Guararema onde foi realizada festa de
confraternização para encerramento das atividades e agradecimento as conquistas do ano
de 2016.
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Atividades realizadas com as famílias:
•

Reuniões de Pais realizadas trimestralmente para apresentação de atividades e
orientações;

•

Palestras; Saúde, Previdência Social, Drogadição;

•

Festas e eventos.

Acompanhamento social:
Foram realizados atendimentos individuais, entrevistas, atividades socioeducativas, visitas
domiciliares, com o objetivo de conhecer a realidade das famílias e promover acesso a benefícios e
serviços socioassistenciais e setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e
lazer do território, contribuindo para o usufruto aos demais direitos.
Encaminhamentos para rede de parceiros privados, públicos, orientações sobre medidas sócio
Educativas (LA), Mediação de Conflitos na cultura de paz, cálculos previdenciários por tempo de
contribuição, encaminhamentos para inclusão no cadastro único e conforme perfil da família inserção
em programas de transferência de renda, para garantia de direitos.
2.6

Avaliação e Monitoramento:

As oficinas foram executadas com estratégias diversificadas e metodologia atrativa para
facilitar a assimilação do conteúdo, tivemos como resultado ampliação do conhecimento nas áreas
especifica, reconhecimento de habilidades e talentos, criatividade, participação efetiva, trabalho em
equipe.
A equipe técnica manteve contato com as famílias através de reuniões de pais, visita domiciliar,
palestras, eventos e atendimentos individuais, o que possibilitou intervir de acordo com a necessidade,
orientar em questões referentes a relações familiares, comportamento dos atendidos e garantir a
prevenção e redução de situações de risco social.
As atividades sócio educativas foram realizadas por professores, de acordo com as
necessidades identificadas e para potencializar resultados, associamos os temas no atendimento
psicossocial com as crianças e adolescentes e com as famílias, que reconheceram a importância do
trabalho e estabeleceram vínculos com toda a equipe.
Considero que atingimos nossos objetivos disponibilizamos espaço de convivência e de
segurança, ampliação do universo informacional, formação para a cidadania, conduta ética, melhoria do
comportamento, participação, aumento das relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo,
desenvolvimento do protagonismo e autonomia das crianças e adolescentes.
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2.7 Interface com o CRAS
De acordo com a demanda das famílias, orientamos e encaminhamos a rede socioassistencial,
para que as famílias tenham acesso a seus direitos.
Encaminhamentos e acompanhamentos:
Projeto Agente Cidadania Instituição IAKAP: 01 (Encaminhamento)
UBS Allan Kardec profissional de Psicologia: 04 (Acompanhamentos)
UBS Allan Kardec profissional de Nutrição: 03 (Acompanhamentos)
UBS Allan Kardec profissional da Fonoaudiologia: 02 (Acompanhamentos)
CRAS-Presidente Dutra: 12 (encaminhamentos)
CREAS-Centro: 02 (Encaminhamentos)
CIET- Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda: 05 (Encaminhamentos para pais e
responsáveis de atendidos).
Acompanhamento em serviços médicos para atendidos com convênio médico: 04 (serviço
social, psicologia, Psiquiatria).
Associação AVIC: 05 (Encaminhamentos para cadastro/inclusão e posteriormente retirada de
hortifrutis- Banco de Alimentos Prefeitura Municipal).
Associação dos moradores do bairro jardim Lenize e adjacências- Amolenize: 03 para
atendimento Jurídico; 02 para curso de informática; 03 para aulas de violão/ 04 para curso de
Inglês.
Brilho Próprio Estágio: 03 encaminhamentos jovem Aprendiz (familiares de atendidos).
Defensoria Publica Do Estado de São Paulo: 03 (Agendamento e Encaminhamentos).
Previdência Social: 02 (Orientações e encaminhamentos).
Secretária de Saúde Municipal de Guarulhos: 05 (agendamento de consultas, exames). .
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3. Plano de Trabalho “Oficina das Artes” - Serviço de Atendimento à Família
3.1. População atendida: 52 usuárias jovens e adultos maiores de 18 anos de idade, priorizando as
condições de vulnerabilidades, conforme Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
3.2. Origem do recurso financeiro: FMAS e IAKAP
3.3. Recursos humanos:
Cargo

Formação

Financiador

Coordenadora do Projeto

Ensino superior (Psicologia)

FMAS

Assistente Social
Contadora

Ensino superior (Serviço Social)
Ensino superior (Ciências Contábeis)

FUMCAD
IAKAP

Instrutora
Auxiliar Administrativo
Gerente Administrativo
Auxiliar de Cozinha
Controlador de acesso
Auxiliar de Manutenção

Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Superior (Serviço Social)
Ensino Médio
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental

FMAS
FMAS
IAKAP
FMAS
FMAS
IAKAP

3.4. Abrangência territorial: Jardim presidente Dutra e adjacências
3.5. Forma de participação dos usuários e/ou estratégias desenvolvidas:
Oficina de artesanato:
Conforme a proposta do plano as oficinas de artesanato foram realizadas com conteúdos práticos e
teóricos sobre formação para o mundo do trabalho, propiciando visão empreendedora para
investimento na geração de renda, calculo de custo de produção e vendas, técnicas de venda,
apresentação dos produtos e Bazar.
Tapeçaria:
Confecção de tapetes e toalhas de crochê; Confecção de blusas e acessórios em crochê e tricô;
Roupas de bebê; Leitura de gráficos e receitas para reprodução das peças; Interpretação de legendas e
símbolos.
Oficina de Pintura em MDF;
Preparação da peça em MDF para receber tinta base; Pintura básica das peças; Aplicação de
decoupagem; Forração com tecido; Apliques; Técnica de sombreamento; Desenhos livres; Desenhos
com estêncil e colagem; Combinação de cores; Craquelê.
Oficina de Cartonagem;
Técnica de confecção de produtos utilizando como base Papel holler ou papel cartão e tecido,
com processo de colagem e moldado a mão.
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Confecção de bolsas, carteiras, porta cartão, porta níquel, estojo, porta lápis, caixas/ Confecção
de bolsas com caixa de leite.
Oficina de Pintura em tecido:
Técnica de desenho e pintura a mão em panos de prato, toalhas e bolsas.
Formação para o mundo do trabalho;
Realizamos formação para o mundo do trabalho, através de orientação em roda de conversa e
recursos audiovisuais, estimulando empreendedorismo, protagonismo e autonomia, contribuindo com
a formação para o mundo do trabalho.
Temas; Definição de mercado a ser comercializado, custo do produto, planejamento,
apresentação, divulgação e qualidade dos produtos.
Grupo de convivência;
Asseguramos espaço para ampliação do conhecimento, vivenciar experiências de relacionar-se
e conviver em grupo, propiciando trocas de experiências, desenvolvimento de relações de afetividade,
solidariedade e respeito mútuo, de modo a contribuir com a convivência familiar e comunitária.
Os temas foram discutidos em roda de conversa com temas do cotidiano em relação às
questões familiares, saúde, ética, autoestima, direitos da Assistência, Previdência Social, Saúde,
Educação e Lazer.

Atividades Sócio educativas
•

Março: Palestra sobre Violência Doméstica, realizada pela equipe da UBS- IAKAP.

•

Abril: Palestra Motivacional- Profissional convidada, analista de RH

•

Maio: Festa do dia das mães/ Feira de Artesanato (Exposição e comercialização dos
produtos confeccionados pelas usuárias).

•

Junho: Passeio para Campos do Jordão, o objetivo foi apresentar para as atendidas uma
cidade turística com atrativos naturais de grande beleza, com opções culturais e visita ao
comércio local de artesanato e outras variedades.

•

Agosto: Palestra Saúde Emocional- Equipe técnica

•

Setembro: Pic Nic – Confraternização entre os grupos de artesanato.

•

Outubro: Palestra - Previdência Social, orientações sobre contribuição e direitos.

•

Novembro: Feira de Artesanato-Comercialização dos produtos das artesãs.
Palestra: Nutrição, orientação para alimentação saudável.
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•

Dezembro: Festa de confraternização para encerramento das atividades e agradecimento ao
ano de 2016.

Acompanhamento social:
Atendimentos individuais, entrevistas, atividades socioeducativas, visitas domiciliares, com o
objetivo de conhecer a realidade das famílias e promover acesso a benefícios e serviços
socioassistenciais e setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer do
território, contribuindo para o usufruto aos demais direitos.
Encaminhamentos para Previdência Social, realização de simulação de contagem de tempo de
contribuição Previdenciária; orientações de benefícios como BPC; encaminhamento para isenção
tarifaria de transportes; Orientações e agendamentos na Defensoria Pública para Curatela;
Agendamentos e encaminhamentos para Defensoria da União para solicitação de revisão de
benefícios; encaminhamentos para Associação Amolenize com atendimento Jurídico e curso de
informática; CRAS-Presidente Dutra; Cartório de registro civil, Associação ADPD.
3.6.

Avaliação e Monitoramento:

Disponibilizamos aos atendidos deste plano de trabalho espaço para convivência, socialização,
aprendizado, com intuito de promover a formação integral do ser humano, reconhecendo e
respeitando suas histórias de vida, saberes, experiências, vivências, culturas, valores, bem como a
realidade social da qual fazem parte.
Buscamos que os usuários ao mesmo tempo em que se desenvolvem com uma formação
profissional em artesanato, participem ativamente de sua comunidade e na definição de políticas
públicas, transformando a realidade e se transformando, como sujeito social, em busca de uma
sociedade mais democrática, solidária e justa.
Fomentamos o trabalho de artesão como profissão enfatizando que o trabalho não só contribui
com a geração de renda, mas também como atividade humana autorealizadora.
Em algumas famílias a única fonte de renda são os trabalhos informais entre eles a
comercialização de artesanato, 60% das usuárias confeccionam e comercializam seus produtos, com
um retorno financeiro significativo, contribuindo com a redução da vulnerabilidade social.
Verificamos resultados positivos entre as famílias atendidas e melhoria da qualidade de vida,
como preparação para o mercado de trabalho e consequentemente melhorias nas condições
financeiras, convívio grupal, familiar e comunitário, ações protagonistas em questões voltadas para a
família, cuidados com a saúde. Incentivamos atitudes autônomas que culminam na formação de
cidadãos plenos e conscientes de seus direitos e deveres.
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3.7 Interface com o CRAS:
Acesso às Políticas Sociais Básicas:
•

Educação – 10% retornaram à escola ensino Médio ou foi inserido em cursos
profissionalizantes, informática.

•

Saúde: encaminhamentos; 02 casos encaminhados para agendamentos médicos na
especialidade de Oftalmologia no Complexo hospitalar Padre Bento/ 02 casos de
agendamento de exames Eco cardiograma e teste Ergométrico, no Hospital Stella MarisGuarulhos, por meio da Secretaria da Saúde do Município.

•

Assistência Social: As famílias atendidas são encaminhadas ao CRAS Presidente Dutra para
referênciamento e cadastro único. (10 famílias recebem Renda Cidadã, 10 famílias recebem
Bolsa Família, 03 BPC).

•

Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho formal/informal ou que estejam
gerando alguma renda:
- 06 alunas inseridas mercado de trabalho formal,
- 05 inseridas no mercado de trabalho informal;
- 60% das usuárias geram renda através da produção e comercialização de artesanato.
- Visitas domiciliares realizadas para 100% das famílias atendidas.

4. Programa “Agentes da Cidadania”
4.1. População assistida: 30 jovens entre 14 a 21 anos.
4.2. Origem do recurso financeiro: IAKAP, com recursos doados pelos Facilitadores e idealizadores do
Programa.
4.3. Recursos humanos:
Cargo
Formação
Financiador
Assistente de Projeto
Ensino médio
IAKAP
Facilitadora
Ensino superior (Psicologia e Direito)
Voluntária
Facilitadora
Ensino superior (Medicina)
Voluntária
Facilitador
Ensino superior (Medicina)
Voluntário
Professor de Esporte
Ensino superior (Educação Física)
IAKAP
Professor de Teatro
Ensino superior
IAKAP
4.4. Abrangência territorial: Jardim Presidente Dutra e adjacências.
4.5 Forma de participação dos usuários e/ou estratégias utilizadas: O programa “Agentes da
Cidadania” desenvolveu os temas apresentados por profissionais e palestrantes de diversas áreas
de expertise, como cidadania, cultura de paz, ética, comunicação não-violenta, solidariedade,
economia, reciclagem de resíduos, entre outros. Além das aulas teórico-vivenciais, foram
realizados passeios em museus e parques públicos, tiveram aulas de esporte e teatro, foi realizada
uma visita instrutiva a uma empresa que trabalha com reciclagem de resíduos.
Atividades extracurriculares:
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•
•
•

Visita ao MASP e passeio ao parque do Ibirapuera;
Visita a uma cooperativa sobre reciclagem de resíduos;
Formatura no sítio em Valinhos.

4.6 Avaliação: As aulas de Esporte desenvolvem o espírito colaborativo e de equipe, bem como o
aprimoramento de suas capacidades e desenvolvimento de suas habilidades corporais, uma gana
maior de expressão corporal, um autoconhecimento motor como melhora da flexibilidade,
agilidade, força e resistência o entrosamento dos mesmos com o esporte e uns com os outros.
Os alunos de Teatro perceberam que podem se expressar muito além do que estão habituados
e isso faz diferença em suas vidas como um todo. Desenvolvem a capacidade de expressão,
criatividade, consciência corporal, dicção etc. Descobriram que a expressão deles pode dar cor ao
mundo e, assim, rompendo a timidez e fortalecendo a autoestima.
As aulas reflexivas contribuíram para que os discentes se organizassem melhor quanto ao seu
raciocínio e exporem sua forma de pensar numa perspectiva dialogada e mais inerente, sem a
necessidade de imporem suas ideias, mas privilegiando a ampliação do olhar através da troca
dialogada e da heterogeneidade de ideias.
Observamos que os mesmo tiveram notas melhores no âmbito escola, com maiores participações
nas aulas.
As palestras apresentadas aos sábados por profissionais de diversas áreas visam
conscientização, sobre a responsabilidade com o presente e o futuro, consigo mesmo, com o outro
e com a comunidade, instigando a busca para a melhora sendo ela de resolução ou solução para
determinadas situações que se encontrem ou venham a se encontrar.
O trabalho de autopercepção e autoconsciência permitem que os jovens se conheçam melhor e
conheçam uns aos outros, compartilhando aspectos de suas histórias que contribuem para criar
um clima de intimidade e amizade, passando lhes a sensação que os Agentes de Cidadania são
como uma família, nas palavras dos próprios jovens.
A apresentação de um trabalho de Ação Comunitária contribui para a percepção de que os
jovens possuem recursos que podem fazer toda a diferença em sua comunidade, a clareza de que
podem colaborar com as pessoas.
Proporcionamos atividades e reflexões ligadas às dificuldades diárias e oferecemos o apoio para
que todos pudessem desenvolver suas habilidades e superá-las. Assim, terminamos o ano com a
satisfação de que nossos objetivos foram alcançados efetivamente sobre tudo que foi proposto.

Guarulhos, 24 Abril de 2017.
Instituição Allan Kardec – Alice Pereira

Elizabeth Serrano Rochlus
Presidente
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