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RESUMO 

Esta dissertação apoia-se em pesquisa sobre a expansão da educação integral na cidade de São 

Paulo. As redes educacionais estão em processos diferentes de implementação de seus 

programas. Com base na Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, a rede estadual 

lançou o Programa Ensino Integral, que é realizado na própria unidade de ensino. A rede 

municipal, por sua vez, a partir do  Decreto 7.464/2015, implantou o Programa São Paulo 

Integral, cujo modelo segue a tendência de outros municípios brasileiros, os quais 

desenvolveram seus programas em parceria com organizações da comunidade, ou em ações 

intersetoriais, utilizando equipamentos de outros serviços públicos. O objetivo desta pesquisa 

foi investigar o trabalho realizado por essas organizações, ou seja, conhecer e analisar suas 

ações e atividades, verificando se tais instituições complementavam o que era realizado no 

ensino oficial ou se tinham uma perspectiva educacional própria. O objeto selecionado para a 

investigação foi o programa Centro para Crianças e Adolescentes, vinculado à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, pois ele reúnia tanto o trabalho da Organização Não 

Governamental (ONG) quanto o intersetorial. Partiu-se do pressuposto de que os Centros para 

Crianças e Adolescentes (CCA) tinham finalidades específicas, por isso não podiam, a priori, 

ser definidos como proposta de educação integral. Esta pesquisa tem como referencial teórico 

as categorias de educação discutidas por Gohn (2006) e Coelho (2004). A partir delas, foram 

pontuadas as aproximações e distanciamentos das experiências contemporâneas de educação 

integral em relação às realizadas anteriormente, as quais são reconhecidas na história da 

educação brasileira. Também serviram de referência teórica os estudos realizados por 

Ghanem (2012), que descreve diferentes perspectivas adotadas pelas ONG em sua relação 

com o Estado. Como procedimento de pesquisa, optou-se por realizar, primeiramente, um 

levantamento bibliográfico dos conceitos de educação integral construídos ao longo da 

história da educação brasileira, e, em seguida, foi realizada uma pesquisa documental dos 

planos de trabalho e dos relatórios de atividades de três ONG. Ao final da pesquisa, 

confirmou-se a hipótese de que, apesar de haver um grande potencial em termos de espaço 

físico, equipe de trabalho e atividades apropriadas para a educação integral, o Centro para 

Crianças e Adolescentes não visa complementar o trabalho das escolas. Seu objetivo 

fundamental é a proteção social; portanto, possui uma perspectiva própria de educação. 

Palavras-chave: Educação Integral. Ações complementares. Organizações Não 

Governamentais. Centro para Crianças e Adolescentes. 



 
 

ABSTRACT 

The theme of this research is the expansion of the full time education in the city of São Paulo. 

The educational systems are in different processes about the implementation of their 

programs. Based on the Complementary Law number 1.164 from January 4
th

, 2012, the state 

system implemented the Full Time Education program, which is performed in their own 

schools. The municipal system, through the decree 7.464/2015, established the Program São 

Paulo Integral and chose to follow the tendency of the other brazilian counties, proposing to 

fulfill the full time education in partnership with the community various organizations, or 

through intersectoral actions using the facilities of other public services. This research aims to 

investigate the work done by these organizations, knowing and analyzing its actions and 

activities, verifying in these organizations complement what is done in the school or if they 

have an educational perspective of their own. The object chosen to the investigation is the 

Center for Children and Adolescents (CCA) program, which is linked with the Secretariat of 

Social Welfare, because its gather the work of the NGO (Non Governmental Organization) as 

well the intersectoral work. It is assumed that the works from the CCA has specific purposes, 

therefore, it cannot be defined as Full time Education proposals. The work comes from the 

hypothesis that the CCA has their own specificities and can't be defined as full time education 

proposal. The study will use as refference the education categories discussed by Gohn (2006) 

and Coelho (2004), where similarities and differences of those contemporary experiences 

regarding to the other experiences in full time education recognized through the history of 

Brazilian Education have been punctuated. The studies by Ghanem (2012) are also used as 

theoretical reference, which describes the different perspectives adopted by NGOs in their 

relationship with the State. As a research procedure, it was decided at first to do a 

bibliographic survey of the Integral Education concepts built along the brazilian education 

history, and then a documentary research of the work plans and the tree NGOs activities 

reports.  In the second part, a documentary research was made analyzing the work plans and 

the activity reports of three NGOs. At the end of the research, the hypothesis was confirmed:  

although a great potential in terms of physical space, work team and activities to fulfill the full 

time education, the CCA doesn't have as an objective to complement the work of the schools. 

Its main concern is the social protection, and as such it has perspective of education of its 

own. 

Keywords: Full time education. Complementary actions. Non-Governmental Organizations. 

Center for Children and Adolescents. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A expansão da educação integral é um dos maiores desafios enfrentados no Brasil 

atualmente. O Programa Mais Educação, instituído pelo Decreto 7.083/2010, incentiva as 

escolas brasileiras a aderirem esta proposta, através de subsídios financeiros e fornecimento 

de insumos que possam servir de orientação para a realização do trabalho pedagógico. Muitas 

redes escolares do país já estão implementando essa modalidade de ensino. Contudo, 

dependendo de como é concebida a proposta,  o termo “educação integral” pode ter 

conotações diferentes, tais como: escolas de tempo integral, educação integral, ensino 

integral, formação integral, jornada ampliada (aluno em tempo integral).  

O Programa Mais Educação aposta em uma nova possibilidade de educação integral, 

que acontece em parceria entre escolas e os espaços que já vigoram na comunidade. A partir 

desta compreensão, os municípios passaram a entender tais espaços como territórios 

educativos dentro de uma cidade educadora. Cidades como Belo Horizonte, em Minas Gerais, 

e Apucarana, no Paraná, já acumulam experiências por meio de parcerias entre organizações 

sociais e equipamentos de outras secretarias, como as da Cultura, do Esporte e do Meio 

Ambiente. No estado de São Paulo, a redes estadual e municipal de educação também estão 

buscando caminhos diferentes para implementação e expansão da proposta de educação 

integral. A rede estadual paulista possui, hoje, o programa Ensino Integral, realizado dentro da 

própria unidade de ensino; em contrapartida, a rede municipal da capital paulista lançou, em 

2015, o programa São Paulo Integral, que propõe uma parceria entre organizações sociais da 

comunidade e equipamentos públicos de outras pastas, a fim de implementar a modalidade de 

educação integral. Enquanto a rede estadual já promove seu programa há cerca de quatro 

anos, a rede municipal está iniciando a implantação de sua proposta. 

 Conforme o Decreto 7.464/2015, a rede municipal de ensino formará uma equipe que 

acompanhará e avaliará o funcionamento e o trabalho realizado no Programa São Paulo 

Integral, dentro e fora da escola, em equipamentos das organizações sociais e, até mesmo, em 

equipamentos e programas de outras pastas gerenciadas pelo poder público. A pesquisa 

apresentada nesta dissertação visou (1) investigar o trabalho realizado pelas organizações 

sociais que atuam junto a crianças e adolescentes na cidade de São Paulo; (2) verificar se as 

propostas e ações dessas instituições podiam realmente contribuir para a expansão da 

educação integral. 

 Entre as organizações vigentes, foi selecionado como objeto de análise um programa 

realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: o 
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programa Centro Para Crianças e Adolescentes (CCA). A escolha deve-se ao fato de o CCA 

reunir dois trabalhos simultaneamente, o realizado por uma Organização Não Governamental 

e o intersetorial. A opção também é atribuída ao fato de o autor desta pesquisa já ter atuado 

profissionalmente junto ao programa supracitado.  

A modalidade de educação realizada em parceria com organizações sociais vem sendo 

considerada, por órgãos financiadores de projetos e o próprio governo federal, como uma 

nova tendência de educação integral. Estima-se que a atuação dessas organizações junto às 

escolas promove uma educação que se complementa, produzindo uma educação “integral”. 

Todavia, foi possível perceber, a partir do contato com tais organizações, bem como da 

análise dos dados apresentados, que há diferenças importantes em suas concepções, estruturas 

e ações. Neste contexto, a pesquisa visa investigar como tal afirmação se configura nas ações 

de escolas e ONGs, partindo da hipótese de que as ONGs possuem uma identidade educativa 

específica. 

1 A educação integral 

A educação integral é uma proposta que, durante todo o século XX, esteve presente 

nas reflexões de intelectuais, políticos e educadores brasileiros. Para Cavaliere (2010), o 

debate sobre a educação integral teve um momento importante nas décadas de 1920 e 1930, 

período polarizado por duas correntes político-ideológicas: a conservadora integralista e a 

liberal desenvolvimentista. Estes grupos políticos procuravam defender seu projeto para o 

futuro do país. Em comum, as duas correntes viam na educação uma forma de consolidar seus 

ideais; porém foi o educador e político liberal Anísio Teixeira que trouxe as maiores 

contribuições para o tema. Inicialmente, ele aproximou-se das filosofias pragmáticas 

americanas e das práticas renovadas da Europa. No Brasil, foi uma das lideranças do 

Manifesto Escolanovista em 1932, propondo ao país uma escola pública, laica e 

universalizada, que ofereça um período mais extenso de atividades e espaço físico maior, uma 

escola com experiências educativas diversificadas, conforme menciona Coelho (2004). 

Bomeny (2011) entende que o objetivo dessa proposta era formar um cidadão que 

contribuísse com o desenvolvimento industrial, tecnológico e econômico do Brasil. 

Em 1950, Anísio Teixeira materializou suas ideias inaugurando o Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro, conhecido como a primeira experiência de “Escola Parque” no Brasil. 

Posteriormente surgiram, no cenário brasileiro, outras experiências que se anunciavam como 

propostas de educação integral. Dentre essas experiências, destacaram-se: os Centros 

Integrados de Educação Pública, conhecidos como CIEPs, implantados por Darcy Ribeiro no 
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Rio de Janeiro (nos períodos de 1983-1986 e 1991-1994); o Programa de Formação Integral 

da Criança (PROFIC) – projeto do governo de Franco Montoro no estado de São Paulo (entre 

os anos de 1983 e 1986); os Centros Integrados de Apoio à Criança (CIACs), implantados no 

Distrito Federal, em 1991, no governo de Fernando Collor de Melo; e, posteriormente, os 

CAICs, Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, também no Distrito Federal. 

Todas essas experiências sofreram descontinuidades e abandono por parte de seus 

gestores, por isso não se consolidaram como políticas públicas. O processo de 

redemocratização contou com a participação de movimentos sociais, que ajudaram a 

pressionar os governantes para que atendessem às demandas reprimidas da população. A 

igreja, os movimentos operários e as universidades tiveram fundamental importância nesse 

processo. Na ocasião, cresciam as alternativas de educação popular, como as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs), a formação de lideranças e a educação de jovens e adultos, todas 

essas com grande ênfase política. 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança, publicada em 1959, e as declarações 

de Jomtiem (1990) e Salamanca (1994), aproximaram as lutas educacionais das demandas 

sociais no Brasil, com propostas como o direito à educação, à proteção integral e à inclusão 

para todos. A luta por esses direitos culminou em conquistas políticas, a exemplo do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA, nº 8.069/90) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN, nº 9.394/96), ambas em defesa da educação integral como direito. Esses 

documentos apontam a escola como um dos locais privilegiados para a implementação das 

diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e da política de inclusão; desta forma, as 

escolas passam a adotar, também, a doutrina de proteção integral para crianças e adolescentes. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) propõe a educação integral como um 

direito das crianças e adolescentes brasileiras; de acordo com o artigo 53, “a criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1990). Esta é uma das 

conquistas impressas no ECA que tiveram como fundamental importância a participação dos 

movimentos sociais. 

Outra questão importante é que os movimentos sociais, nos governos pós-

redemocratização, passaram a mudar o caráter de suas ações; a contestação e o enfrentamento  

deram lugar ao diálogo e à parceria com os governos municipais, estaduais e federais, 

resultando, diretamente ou indiretamente, na execução das políticas públicas. Para tanto, parte 

dos movimentos sociais passaram a ser representados pelas Organizações Não 

Governamentais (ONGs), nas décadas de 1980 e 1990. Essas participações em parceria com 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dhnet.org.br%2Fdireitos%2Fsip%2Fonu%2Fc_a%2Flex41.htm&ei=JjftU7vGFaXnsASeiYGACw&usg=AFQjCNHNX5qwImZIv7RPLSJNWwIBjgEKqA&sig2=yy9SY02sJBHu1ZhSA9o3Qg&bvm=bv.72938740,bs.1,d.b2U
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setores públicos geraram, para essas organizações, um acúmulo de experiências educativas 

significativas e diversificadas, tornando suas ações importantes para realização de parcerias 

com as políticas públicas, sobretudo na pasta da Assistência Social. Aprovada em 1996, a 

LDBEN (nº 9.394/96) assume, como finalidade, a educação integral e estabelece a 

implementação do ensino em tempo integral progressivamente: 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Art. 34º, § 2º O ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral,  a critério dos sistemas de ensino. (BRASIL, 

1996). 

Porém, somente em 2007, o governo criou a Portaria Interministerial nº 17/2007, que 

instituiu o Programa Mais Educação
1
 como estratégia indutora para promover, incentivar e 

financiar as escolas que queiram se tornar unidades de tempo integral. Entre os pesquisadores 

que se dedicaram ao tema, Carvalho (2012) apoia a utilização dos espaços da comunidade 

para realização de parcerias diretas e indiretas, de modo intersetorial, combinando ações 

protetivas e educacionais. O Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (SÃO PAULO, 2003) acredita que as ONGs que realizam atividades em 

contraturno escolar estão atuando de forma complementar às escolas, contribuindo para a 

realização da educação integral. Para essa organização, as ONGs e as escolas estão 

promovendo uma nova tendência de educação integral. A pesquisa investigou essa nova 

tendência, tendo como objeto de análise uma das maiores redes conveniadas de ações em 

contraturno escolar do Brasil: os programas denominados Centro para Crianças e 

Adolescentes (CCA), vinculados à Secretaria de Assistência Social do Município de São 

Paulo. Esse programa, que será explicado adiante, atende, diariamente, em contraturno 

escolar, alunos das redes públicas de ensino fundamental, do município e do estado de São 

Paulo.  

 

                                                             
1 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 

7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, 

municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, 

optam por desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; 

esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação 

e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. BRASIL. 

Apresentação do Programa Mais Educação. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/programa-mais-

educacao>. Acesso em: 05 out. 2015. 

 

 

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao
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1.2 A educação integral no ensino oficial da cidade de São Paulo 

1.2.1 A rede estadual de ensino e o Programa Ensino Integral 

 No estado de São Paulo, como em todo o Brasil, os municípios são responsáveis pela 

oferta de educação infantil e ensino fundamental às crianças. O governo estadual, por sua vez, 

embora também disponibilize o acesso ao ensino fundamental, tem como prioridade a oferta 

de ensino médio. Nesse contexto, a educação integral, segundo a LDBEN, é uma meta a ser 

perseguida pela educação brasileira; além disso, essa modalidade de ensino deve ser 

gradativamente ampliada.  

Em São Paulo capital, a prefeitura e o governo do estado estão em processos muito 

diferentes no que diz respeito à oferta de ensino integral. O estado implantou o Programa 

Ensino Integral (instituído pela Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, e 

alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012). Esse programa foi 

implementado no ano de 2012, em 16 escolas de ensino médio. Teve sua primeira expansão 

em 2013, quando passou a atender também o ensino fundamental (anos finais) e um número 

maior de escolas – 22 escolas de ensino fundamental (anos finais), 29 escolas de ensino médio 

e duas escolas híbridas, totalizando 69 escolas. Em 2014, o programa passou pela segunda 

expansão quantitativa: 39 escolas de ensino fundamental (anos finais), 26 escolas de ensino 

médio e 48 escolas de ensino fundamental e médio, totalizando 182 unidades. Os últimos 

dados apontam que, em 2015, já havia 236 escolas atendendo cerca de 80 mil alunos da rede 

estadual. Dentre essas unidades de ensino, 26 passaram a oferecer educação integral para o 

Ciclo I (1º ao 5º ano). A meta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é 

implementar o Programa Ensino Integral em 1000 escolas até 2018. 

 O Programa Ensino Integral tem dois grandes objetivos: ampliar a jornada dos alunos 

do ensino fundamental e médio e proporcionar aos professores uma possibilidade de melhoria 

tanto das condições de trabalho como dos salários e benefícios (SÃO PAULO, 2012). Os 

professores que trabalham nas escolas vinculadas ao Programa Ensino Integral recebem 70% 

a mais em seus vencimentos. O caráter de dedicação exclusiva por parte dos docentes é 

destacado como um fator importante para o programa, pois mais tempo junto aos alunos 

significa maior presença educativa; consequentemente, amplia-se o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades. Em decorrência desse tempo prolongado de dedicação ao 

ensino, a equipe escolar pode organizar as metodologias de ensino integral no sentido de 

promover melhores condições para o cumprimento do currículo, enriquecendo e 

diversificando a oferta das diferentes abordagens pedagógicas. Esse tempo é aplicado também 
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ao aprimoramento da formação dos profissionais, para que eles possam desenvolver novas 

metodologias, estratégias de ensino, abordagens de avaliação e recuperação da aprendizagem 

dos alunos. O documento sobre as diretrizes do programa elenca e destaca o que chama de 

aspectos importantes do trabalho: 

O Programa Ensino Integral tem como aspectos: 1) jornada integral de alunos, com 

currículo integralizado, matriz flexível e diversificada; 2) escola alinhada com a 

realidade do jovem, preparando os alunos para realizar seu Projeto de Vida e ser 

protagonista de sua formação; 3) infraestrutura com salas temáticas, sala de leitura, 

laboratórios de ciências e de informática e; 4) professores e demais educadores em 

Regime de Dedicação Plena e Integral à unidade escolar. O regime de dedicação 

integral prevê ainda uma avaliação de desempenho visando subsidiar os processos 

de formação continuada dos profissionais e define sua permanência no Programa. 

(SÃO PAULO, 2012, p. 13). 

 Neste documento consta também o modelo pedagógico do programa, que tem como 

princípios: 1) a Educação Interdimensional, 2) a Pedagogia da Presença, 3) os 4 Pilares da 

Educação para o Século XXI; e 4) Protagonismo Juvenil. Na concepção desta proposta, os 

conteúdos escolares, a matriz curricular, as habilidades e os conhecimentos construídos 

servem, na verdade, para a consolidação do “Projeto de Vida” dos alunos, projeto este que 

todos os discentes são motivados a esboçar, desde a chegada na escola, a partir de uma 

atividade camada “Acolhimento”; através dela, os alunos que frequentam a escola de ensino 

integral recebem os novos estudantes e desenvolvem uma sensibilização sobre a proposta 

pedagógica do programa. Esse protagonismo também é estimulado por outras duas ações: a 

primeira refere-se aos “Líderes de Turma”, cujo objetivo é promover a formação de lideranças 

na escola; a segunda denomina-se “Clubes Juvenis”, que visa incentivar a autonomia e a 

capacidade de organização, bem como de gestão por parte dos alunos.  

Os clubes são concebidos para se constituírem a partir dos interesses dos estudantes, 

que devem sempre atender às exigências de relevância na formação escolar. Para um Clube 

Juvenil ser formado, é preciso que os alunos interessados proponham uma forma de 

organização para a agremiação e, também, as metas a serem atingidas. O sistema de 

avaliação, além de acompanhar o desempenho dos alunos  nas disciplinas, acompanha as 

metas e objetivos retirados pela comunidade escolar (isto é, alunos, professores e equipe 

gestora). 

Nas diretrizes, não é citada a possibilidade de parcerias com espaços da comunidade, 

Organizações Governamentais ou mesmo ações que sejam realizadas de forma intersetorial. O 

Programa Ensino Integral acontece dentro da escola, em um turno de oito horas, com 

professores do ensino oficial. É possível perceber que trata-se de um modelo diferente de 

escola dentro de um mesmo sistema escolar. Isso gera o seguinte questionamento: como 
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alunos com direitos iguais, no que diz respeito à qualidade de ensino, recebem formação 

diferente? Uma outra questão seria: como ampliar essa proposta para o conjunto de escolas 

que têm espaço físico limitado? Por fim, podemos também pensar sobre qual seria o perfil de 

aluno que frequenta a escola de ensino integral, principalmente o ensino médio, já que os 

estudantes de comunidades menos favorecidas precisam trabalhar cedo para ajudar sua 

família? 

2.2 A rede municipal de ensino e o Programa São Paulo Integral 

O Centro de Educação Unificado (CEU) foi o programa da rede municipal de ensino 

que mais se aproximou da proposta de educação integral. Segundo Padilha (2004), o CEU foi 

muito além, pois propõe uma educação inclusiva, cidadã e com qualidade social, que 

transcende os objetivos específicos de uma secretaria e se constitui em uma política 

democrática de oportunidades e de inclusão social: 

Os CEUs são, hoje, conforme os entendemos, uma importante referência de 

educação com qualidade social. Eles se transformaram em centros de encontros da 

comunidade, onde as pessoas se sentem incluídas enquanto sujeitos de direitos e 

profundamente acolhidas e respeitadas enquanto seres humanos.  

(PADILHA, 2004, p. 135). 

 O Centro de Educação Unificado (CEU) teve como inspiração as escolas-parque de 

John Dewey e Anísio Teixeira, quando Paulo Freire era secretário da Educação do município 

de São Paulo. Mais tarde, na gestão de Marta Suplicy, a proposta foi implementada e a 

educação integral constava nas diretrizes como um dos objetivos principais, porém, apesar de 

ter espaços físicos amplos e serviços de outras secretarias presentes neste local, a Secretaria 

Municipal da Educação (SME) não conseguiu incluir essas ações na proposta pedagógica dos 

CEIs, EMEIs e EMEFs que ficam dentro do CEU. Somente com o Programa São Paulo 

Integral que os primeiros anos do ensino fundamental  passarão a fazer parte da proposta de 

educação integral.  

No inicio desta pesquisa, o município de São Paulo não possuía escolas em turno 

integral, nem mesmo nos Centros de Educação Unificado (CEUs), entretanto havia a 

tendência de a Secretaria Municipal da Educação (SME) adotar o modelo que muitos 

municípios implantaram em suas redes de ensino. Para realizar o programa de ensino integral, 

seria feita uma parceria com Organizações Não Governamentais (ONGs) e programas de 

outras secretarias públicas, como a cultura, assistência social, meio ambiente, entre outras. Já 

no final da pesquisa, essa hipótese se confirmou, primeiramente com a consulta pública 

promovida pelo prefeito, com o intuito de validar a necessidade ou não da educação integral 



18 
 

nas escolas do município de São Paulo; e, depois, pelo Decreto 7.464/2015, que institui as 

diretrizes do Programa São Paulo Integral, implementando a educação integral em tempo 

ampliado na Rede Municipal de Ensino. O secretário da Educação utilizou como base legal 

para este decreto: a Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Plano Nacional da 

Educação (PNE). 

Ainda não é possível acessar documentos que descrevam as diretrizes pedagógicas do 

Programa São Paulo Integral, entretanto este decreto já oferece as linhas gerais e as diretrizes 

políticas. Também é possível observar premissas e princípios do programa. Inicialmente é 

destacado que “[...] a Educação Integral em tempo integral, enquanto política pública de 

educação de uma cidade educadora que, articulando saberes, apresente-se como 

potencialidade educativa nos espaços e territórios de circulação de crianças e adolescentes.” 

(SÃO PAULO, 2015, p. 19). O tempo de permanência na escola será ampliado para sete horas 

diárias. Nos primeiros artigos é destacado, diferentemente da rede estadual, que a proposta de 

educação integral da rede municipal de ensino não acontecerá somente nos espaços oficiais:  

Art. 1º - Fica instituído o Programa “São Paulo Integral” nas Unidades Educacionais 

da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de promover a vivência de situações 

que enriqueçam seu processo formativo, expandindo os tempos de permanência dos 

educandos na escola, nos territórios educativos e nas comunidades de aprendizagem. 

Art. 2º - O Programa ora instituído fundamentar-se-á nos seguintes princípios e 

diretrizes pedagógicas: I- Princípios: a) a cidade como território educativo em que os 

diferentes espaços, tempos e sujeitos, compreendidos como agentes pedagógicos, 

podem assumir intencionalidade educativa e favorecer o processo de formação das 

crianças e adolescentes para além da escola, potencializando a Educação Integral e  

integrando os diferentes saberes, as famílias, a comunidade, a vizinhança, o bairro e 

a cidade, configurando-se, assim, como Cidade Educadora; g) a garantia às crianças 

e adolescentes do direito fundamental de circular pelos territórios educativos, 

apropriando-se deles, como condição de acesso às oportunidades, espaços e recursos 

existentes e ampliação contínua do repertório sociocultural e da expressão autônoma 

e crítica, asseguradas as condições de acessibilidade aos que necessitarem; h) a 

expansão qualificada do tempo de aprendizagem  como possibilidade de superar a 

fragmentação curricular e a lógica educativa demarcada por espaços físicos e tempos 

rígidos na perspectiva da garantia dos direitos de aprendizagem; i) a 

intersetorialidade das políticas sociais e educacionais como interlocução necessária à 

corresponsabilidade na formação integral, colocando no centro o ser humano e, em 

especial, as crianças, os adolescentes e seus educadores.” (SÃO PAULO, 2015, p. 

19). 
 

Assim como nas propostas de alguns municípios do Brasil, a prefeitura da cidade de 

São Paulo adota como princípios os conceitos de “Cidade Educativa”, “Territórios 

Educativos” e “intersetorialidade”, oferecendo uma educação que acontece para além dos 

muros da escola; nesse contexto, utiliza-se os espaços do entorno, da comunidade e de toda a 

cidade. Os educadores passam a ser todos aqueles que, nesses espaços, atuam como 
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interlocutores da cultura e dos valores sociais. Nesta perspectiva, as duas redes de ensino 

(estadual e municipal) têm concepções bem diferentes em relação ao espaço e aos 

profissionais responsáveis pela promoção da educação integral. No item “d” das diretrizes 

pedagógicas do Decreto 7.464/2015, destaca-se a valorização do diálogo entre as pedagogias 

social, popular e formal, e o fomento a intersetorialidade: 

d) fomentar a intersetorialidade consolidando, nos territórios, o diálogo com as 

Secretarias de Cultura, Esporte, Assistência Social, Saúde, Verde e Meio Ambiente 

e outras, assim como com as organizações da sociedade civil como estratégia 

necessária à educação para a garantia de direitos às crianças e adolescentes, na 

perspectiva da educação integral e da gestão democrática. (SÃO PAULO, 2015, p. 

19). 

 Para que as escolas possam aderir ao Programa São Paulo Integral, o Conselho Escolar 

deverá se manifestar a favor da implementação; as escolas interessadas deverão dispor de 

espaços adequados ao número de alunos da instituição ou de equipamentos do entorno. A 

prioridade do programa são os alunos do Ciclo I, expandindo gradativamente para os demais 

ciclos. Outro tema destacado no documento é o currículo: quando se trata da educação 

integral, o currículo é realmente fundamental para explicitar o que muda e o que permanece 

na grade curricular. As áreas escolhidas também possibilitam perceber qual concepção de 

educação a proposta adota. O Programa São Paulo Integral denomina as áreas do 

conhecimento como “Território do Saber”. São seis: 

 

I. Comunicação, Oralidade e Novas Linguagens; 

II. Culturas, Arte e Memória; 

III. Orientação de Estudos e Invenção Criativa; 

IV. Consciência e Sustentabilidade Socioambiental e Promoção da Saúde; 

V. Ética, Convivência e Protagonismos; 

VI. Cultura Corporal, Aprendizagem Emocional e Economia Solidária. 

   

Segundo o Decreto, as experiências pedagógicas que contemplam estes Territórios do 

Saber são: 

1. Academia Estudantil de Letras; 

2. Aprofundamento de estudos; 

3. Artes visuais; 

4. Atividade física e recreativa; 

5. Brincadeiras inclusivas; 

6. Brinquedoteca; 
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7. Canto coral; 

8. Cidadania e participação; 

9. Cinema e vídeo; 

10. Circo; 

11. Clube de Leitura; 

12. Contação de histórias; 

13. Cordel; 

14. Culinária; 

15. Cultura popular; 

16. Dança; 

17. Diversidade cultural; 

18. Economia solidária; 

19. Educação alimentar e nutricional; 

20. Educomunicação; 

21. Fotografia; 

22. Hip Hop; 

23. Horta pedagógica; 

24. Imprensa jovem; 

25. Iniciação esportiva; 

26. Jardinagem; 

27. Jogos de tabuleiro; 

28. Jornal escolar; 

29. Libras – Língua Brasileira de Sinais; 

30. Língua estrangeira; 

31. Memória; 

32. Mobilidade urbana; 

33. Música; 

34. Oratória; 

35. Rádio; 

36. Robótica; 

37. Sarau; 

38. Saúde; 

39. Teatro; 

40. Outras, de acordo com o Projeto Político-Pedagógico. 
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A articulação e acompanhamento das ações desenvolvidas no Programa São Paulo 

Integral ficará sobre a responsabilidade de toda a comunidade educativa (alunos, professores, 

gestores e conselho escolar); contudo é designado um papel fundamental ao Professor 

Orientador de Educação Integral (POEI): este terá como função articular a escola com os 

espaços do entorno e com os espaços que são utilizados por outras secretarias, além de 

acompanhar o trabalho realizado dentro e fora da escola, apresentar plano de trabalho ao 

conselho escolar, atuar junto aos coordenadores pedagógicos e diretores, avaliando e 

acompanhando o Programa São Paulo integral. De acordo com o artigo 20, cabe ao POEI: 

I – articular as atividades propostas pelo Programa “São Paulo Integral” com o 

Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional e as diretrizes do “Programa 

de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo - Mais Educação São Paulo”; II – buscar 

parcerias que promovam a utilização de espaços educativos existentes no seu 

entorno; III – promover a intersetorialidade com vistas a potencializar as 

experiências de aprendizagem possíveis no território educativo; IV - organizar e 

acompanhar o desenvolvimento das diferentes experiências/vivências/ itinerários de 

aprendizagem na perspectiva da integralidade e integração das atividades 

educacionais, culturais, esportivas e sociais, promovidas na Unidade Educacional e 

em outros espaços educativos; V – articular e implementar ações educativas que 

favoreçam o desenvolvimento do Programa “São Paulo Integral”; VI – propor ações 

que promovam a circulação dos educandos pelos “Territórios do Saber” e a 

ambiência no convívio escolar; VII – auxiliar na implantação de uma política 

intersetorial e intersecretarial entre os setores e Secretarias dos diferentes órgãos 

públicos. 

  

 A função do Professor Orientador de Educação Integral (POEI) será referendada pelo 

Conselho de Escola, e a cada ano esta será mantida ou substituída de acordo com a avaliação 

realizada pelo Conselho. Em relação ao financiamento do programa, as escolas vinculadas a 

ele poderão contar com um repasse do Programa de Transferência de Recursos Financeiros 

(PTRF), que será destinado a atividades e ações que efetivamente contribuam para 

potencializar as demandas em relação aos tempos, espaços e materiais imprescindíveis à 

implantação e implementação do referido programa. Serão acrescidos dos percentuais abaixo: 

a) 20% sobre o valor fixo quando organizadas até três turmas; 

b) 25% sobre o valor fixo quando organizadas até quatro turmas;  

c) 30% sobre o valor fixo quando organizadas cinco ou mais turmas; 

d) as escolas que envolverem todas as turmas do 1º  ano do ciclo de alfabetização 

receberão o valor fixo de R$10.000,00 (dez mil reais) ao ano.  

A partir desses dados e documentos da rede estadual e municipal de ensino, é possível 

analisar algumas semelhanças e diferenças: as duas propostas entendem que, para a realização 
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da educação integral, é preciso ampliar o tempo em que o aluno frequenta a escola ou adquirir 

um espaço do entorno (através de parceria com a escola). Outra semelhança é que ambas 

acreditam em um currículo ampliado e diversificado. Em relação às diferenças, as mais 

evidentes referem-se ao espaço onde deve ocorrer os programas e aos responsáveis pelo seu 

funcionamento e avaliação. Enquanto na rede estadual o espaço utilizado é único e exclusivo 

da escola, a rede municipal propõe a utilização de equipamentos/espaços do entorno em 

parceria com organizações sociais do bairro ou de outras pastas da prefeitura, como a da 

Cultura, da Assistência Social e do Meio Ambiente. Na rede estadual, somente os professores 

são responsáveis pelas ações diretas com os alunos, enquanto que na rede municipal, além dos 

professores, existe a possibilidade de educadores de organizações sociais e outros servidores 

atuarem na promoção da educação integral. Como a rede estadual não realiza suas ações fora 

da escola, não necessita de um interlocutor como o Professor Orientador de Educação Integral 

(POEI). Outra diferença importante diz respeito à proposta pedagógica. A rede estadual tem 

uma concepção e arcabouços teóricos claros, já a rede municipal deixa uma série de pontos 

em aberto acerca dos seus pressupostos e concepções de educação integral, cabendo no 

arcabouço da educação integral concepções e atividades muito distintas entre si, 

especialmente considerando a pluralidade de instituições que podem vir atuar nesse âmbito.  

Existem diferenças que, com certeza, se devem ao tempo de realização de cada 

programa. Enquanto o Programa Ensino Integral da rede estadual já desenvolve suas 

atividades há, pelo menos, três anos, o Programa São Paulo Integral só iniciará suas ações em 

2016. Esta tendência, presente em outros municípios brasileiros, de realizar a educação 

integral em parceria com organizações sociais do entorno das escolas, sobretudo com as que 

estão vinculadas a outras pastas da Secretaria, é o que impulsionou o desenvolvimento desta 

pesquisa; e o objeto de análise é o programa Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), um 

programa da Secretaria de Assistência Social em parceira com organizações que atendem 

crianças e adolescentes, do ensino fundamental, em contraturno escolar. O objetivo é 

conhecer e analisar como esse programa pode contribuir com a educação integral. 

 

3  Revisão bibliográfica 

Para iniciar os estudos sobre o tema, realizou-se uma revisão bibliográfica, utilizando 

os bancos de teses, dissertações e artigos da CAPES, SCIELO, USP e PUCSP. No protocolo 

de pesquisa, foi feita a seguinte combinação de palavras-chave: “educação”, “integral”, 

“escolas”, “centro para crianças e adolescentes” e “CCA”. Como o CCA é um programa da 
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Secretaria de Assistência Social do Município de São Paulo, também foram usadas as siglas 

utilizadas por gestões anteriores, como: “OSEM” (Orientação Socioeducativa para Menores), 

“CJ” (Centro da Juventude), “EGJ” (Espaço Gente Jovem) e “NSE” (Núcleo Socioeducativo). 

Essas nomenclaturas foram usadas por outras administrações públicas. Há 458 trabalhos 

correspondentes às palavras-chave supracitadas; destes, 44 foram selecionados, conforme o 

critério de aproximação com o tema. 

A maior quantidade de trabalhos foi extraída a partir da combinação das palavras-

chave “educação integral” (344), distribuídos por área desta forma: 146 em Educação, 115 em 

saúde, 21 em psicologia social, 15 em sociologia, 13 em direito, 8 em história social, 4 em 

serviço social, 4 em economia, 3 em contabilidade e 3 na área de estudos culturais. Há apenas 

um trabalho em cada uma das seguintes áreas: arquitetura, botânica, comunicação, ciências 

políticas, biblioteconomia, administração e literatura.  

É possível, inicialmente, fazer algumas considerações sobre o resultado deste tema: o 

grande número de trabalhos na área da saúde deriva da presença de escolas de Enfermagem, 

devido aos conceitos de “cuidado integral”, “atenção integral”, “assistência integral” e 

“integralidade na saúde”. A educação infantil é o tema mais recorrente da área de psicologia 

social e educacional; “cálculo diferencial e integral” foi o conceito que inseriu a área de 

matemática na pesquisa. O conceito de “assistência jurídica integral” estava presente na 

maioria dos trabalhos da área de direito. Foram encontrados 36 trabalhos com a sigla “CCA”; 

destes, apenas seis foram selecionados, 28 com a combinação “Centro Para Crianças e 

Adolescentes” (com apenas seis selecionados), 41 como “Núcleo Socioeducativo” (com cinco 

selecionados), 9 como “Espaço Gente Jovem” (EGJ) e 10 como “Orientação Socioeducativa 

do Menor” (OSEM). Esses estudos estão constando na tabela 1.  

 Dos trabalhos pesquisados, apenas três abordaram o tema “Centro Para Crianças e 

Adolescentes (CCA)”: a pesquisa de Martins (2014) analisa como educadores sociais que 

trabalham com a educação não formal percebem o seu processo de formação, Pereira (2011) 

investiga como os CCAs vêm tratando a questão da inclusão do público com deficiência em 

seus espaços; e Romero (2012) analisa as características de educadores dos CCAs. Somente a 

pesquisa realizada por Felício (2011) abordou a relação entre ONG, escolas públicas e a 

educação integral, porém a pesquisa não foi realizada junto aos CCAs. Esses trabalhos serão 

detalhados posteriormente. 
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TABELA 1 – Pesquisa sobre Teses e Dissertações – Brasil - 2014 

Descritores USP PUCSP CAPES SCIELO 
Total              

Geral 
Selecionados 

Educação integral 103 41 60 140 344 26 

CCA e escola 35 0 1 0 36 6 

Centro para Crianças e 

Adolescentes (CCA) 
26 0 2 0 28 6 

Núcleo Socio Educativo 

(NSE) 
4 27 0 0 31 5 

Espaço Gente Jovem (EGJ) 9 0 0 0 9 2 

Orientação Socioeducativa 

do Menor (OSEM) 
10 0 0 0 10 0 

Total por base 187 68 63 140 458 45 

Fonte: Biblioteca Virtual da Universidade de São Paulo (USP), Biblioteca Digital da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) – SAPIENTIA. 

 

4  Definição do tema e do problema da pesquisa 

 A educação integral é um tema histórico na educação brasileira. No século XX, as 

concepções emancipadoras anarquistas, conservadoras integralistas e as liberais 

desenvolvimentistas foram as principais experiências práticas e teóricas que se debruçaram 

sobre a construção da educação integral no Brasil. Nos tempos atuais, sobretudo na última 

década, pesquisadores como Gadotti (2009), Azevedo (2012), Coelho (2009), Carvalho 

(2012), Felício (2011), Souza (2010), Gohn (2006), Ghanem (2012), Vidigal (2013), entre 

outros, e instituições, como o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação Comunitária (SÃO 

PAULO, 2011), destacam em seus estudos a relação entre educação integral, escolas e ONG. 

A configuração deste campo implica em investigar cada local, território, unidade escolar e 

ONG.    

    Carvalho (2012), ao analisar a contribuição do trabalho das ONGs na construção da 

educação integral no Brasil, considera que: 

As ações socioeducativas são atentas à formação integral do cidadão de qualquer 

idade, associam conhecimento acadêmico, reconhecimento das tradições e inclusão 

social, com ênfase indiscutível na convivência. Portanto têm intenção protetiva e 

educacional. Estas organizações conjugam, em sua ação, objetivos de duas políticas 

setoriais: as de assistência social, responsável pela oferta de serviços de proteção 

social, e da educação, responsável por garantir o acesso e a apropriação dos saberes 
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sistematizados. Este é o traço inovador: realizar de forma convergente propósitos 

intersetoriais de proteção social e educação. (CARVALHO, 2012, p. 489). 

 

É importante destacar que todas essas considerações dos autores são reforçadas pelo 

Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, dispondo sobre o Programa Mais Educação, órgão 

responsável pelo incentivo e o financiamento da ampliação da jornada em tempo integral nas 

escolas brasileiras. O Decreto propõe que: 

§ 3
o
  As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo 

com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da escola, 

mediante o uso dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com 

órgãos ou instituições locais. (BRASIL, 2010). 

Este Decreto permite que a proposta da educação em tempo integral seja realizada 

dentro e fora da escola, utilizando locais públicos e instituições da comunidade, inclusive 

podendo ser financiada com recursos do estado. Ao invés da ampliação do tempo, o foco 

passa a ser os espaços de realização da política de educação integral. É possível observar a 

confirmação desta proposta nas orientações presentes no caderno Passo a Passo, documento 

expedido pelo Programa Mais Educação: 

   A escola, de fato, é o lugar de aprendizagem legítima dos saberes curriculares e 

oficiais na sociedade, mas não devemos tomá-la como única instância educativa. 

Deste modo, integrar diferentes saberes, espaços educativos, pessoas da 

comunidade, conhecimentos [...] é tentar construir uma educação que pressupõe 

uma relação da aprendizagem para a vida, uma aprendizagem significativa e 

cidadã. (BRASIL, 2009, p .5). 

 

Nesta perspectiva, a cidade de São Paulo possui uma das maiores redes de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) conveniadas ao poder público no país; convênios 

esses firmados com a Secretaria de Assistência Social. O Centro para Crianças e Adolescentes 

(CCA) é um dos maiores programas desta secretaria, desenvolvendo ações socioeducativas 

em contraturno escolar. Os CCAs estão presentes em todas as regiões da capital paulista, 

atendem crianças e adolescentes que, geralmente, frequentam as redes estadual e municipal do 

ensino oficial. Em se tratando dessa importante participação das Organizações Não 

Governamentais, que atuam de forma intersetorial no âmbito da proteção e da educação 

integral, Azevedo (2012) afirma que: 

[...] as ONGs vêm sendo reconhecidas como potenciais parceiras nos programas 

governamentais de educação integral, sobretudo entre os programas que optam por 

diretrizes intersetoriais. O caminho construído por essas organizações tem 

elementos que podem contribuir para elaboração cada vez mais ampliada da 

educação integral. (AZEVEDO, 2012, p. 490). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.083-2010?OpenDocument
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              Tendo em vista os fatores acima mencionados, pretende-se, com esta pesquisa, 

compreender, por meio de análise documental, esta nova tendência de educação integral 

realizada por ONG e escolas públicas. Primeiramente, o foco será conhecer estas ações e 

suas práticas. Em seguida, será analisado o distanciamento ou a aproximação dessa 

modalidade em relação às concepções historicamente reconhecidas. Para tanto, é preciso 

buscar respostas sobre: 1) o que são os CCAs? 2) qual sua configuração histórica? 3) qual 

seu público-alvo? 4) qual seu universo de atendimento em São Paulo? 5) quais são as 

atividades desenvolvidas? 6) quais os resultados apresentados? 7) como essa atuação é 

articulada (ou não) com o processo de educação formal? 8) que conceitos e concepções se 

aproximam ou se distanciam das concepções historicamente reconhecidas na história da 

educação brasileira? 9) qual é o potencial dessas organizações? 10) quais os desafios 

enfrentados pelos CCAs? E, por fim, é preciso verificar se as atividades realizadas por essas 

organizações, a priori, podem ou não ser consideradas como uma proposta de educação 

integral, e se realmente as organizações analisadas podem ser consideradas como programas 

que atuam com a perspectiva de ação complementar à escola, ou  se cada  uma das 

organizações possui uma proposta educativa específica. 

5. O caminho da pesquisa 

            Para obter essas informações foi ampliada a pesquisa bibliográfica a fim de se 

construir um campo teórico que possa servir de base para a análise do objeto desta pesquisa. 

Serão delineadas as propostas historicamente reconhecidas, as concepções e conceitos que 

estavam presentes em determinados períodos, para que se possa fundamentar a análise do 

objeto, percebendo em que grau ou medida existe uma aproximação ou afastamento das 

concepções e conceitos presentes na proposta. Este procedimento de pesquisa tem relevância 

fundamental para Manzo (1971): 

[...] a bibliografia pertinente "oferece meios para definir, resolver, não somente 

problemas  já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas 

não se cristalizaram suficientemente" e tem por objetivo permitir ao cientista "o 

reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações. 

(MANZO, 1971, p.66). 

 Na segunda etapa da pesquisa, foi realizado um levantamento documental, em fonte 

primária particular de três ONGs que estão configuradas como Centros para Crianças e 

Adolescentes (CCAs) conveniados à Secretaria de Assistência Social do Município de São       

Paulo, os quais atendem alunos de escolas públicas municipais e estaduais. Serão analisados 



27 
 

os planos de trabalho entregues para a Secretaria de Assistência Social, para celebração do 

convênio, e os relatórios produzidos pelos educadores das organizações. Com estes 

documentos, espera-se responder às questões colocadas sobre o problema da pesquisa. 

 

5.1  Plano de trabalho do Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) 

As ações desenvolvidas pelas Organizações Não Governamentais (ONGs) 

conveniadas à Secretaria de Assistência Social do Município de São Paulo são descritas em 

seus planos de trabalho e entregues anualmente para celebração do convênio. Nestes planos 

devem constar: a caracterização da população atendida, o local em que será realizado o 

projeto, qual é a situação conjuntural do local, condições socioeconômicas da população, rede 

local (escolas, empresas, comércio, postos de saúde, locais de cultura, universidades, 

segurança pública), número de habitantes, público por gênero e faixa etária, o histórico da 

organização que pretende celebrar o convênio, o número de crianças e adolescentes que serão 

atendidos no local, a justificativa da necessidade de implementação do projeto na 

comunidade, quais são os espaços e os equipamentos de que a organização dispõe para 

realizar o projeto (salas, espaços esportivos, equipamentos). 

Sobre a ação direta com as crianças, no plano devem constar: quais as atividades a 

organização pretende realizar, quais os objetivos das atividades, qual a formação dos 

educadores, que salários serão pagos aos profissionais. A opção por realizar a pesquisa em 

três Centros para Crianças e Adolescentes (CCAs) se deu pela necessidade de analisar e 

comparar CCAs com diferentes estruturas e espaços. Os documentos selecionados para 

análise foram escolhidos por estarem à disposição nas sedes das ONGs. Nas normas técnicas 

dos serviços socioassistenciais de proteção básica, além do plano de trabalho, para 

acompanhamento sistemático, constam os seguintes instrumentais: 

a) GRAS – Grade de Atividade Semestral: instrumental de planejamento necessário 

para que o serviço, por meio de todos os seus profissionais, desenvolva as ofertas 

apresentadas na Portaria nº 46/2010/SMADS. É também um instrumento de 

fundamental importância para a supervisão técnica aferir se, de fato, o serviço está 

atendendo à sua demanda dentro das normatizações estabelecidas, e promovendo a 

garantia dos direitos dos usuários de acordo com as diretrizes do SUAS; 

b) DEMES – Declaração Mensal de Execução dos Serviços Socioassistenciais: a 

DEMES deve ser preenchida e assinada pelo gerente do serviço e entregue para o 

técnico supervisor. Deve constar o número de vagas instaladas e executadas, o 
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número de usuários atendidos, a presença diária por faixa etária, as atividades 

realizadas com as famílias e usuários, atividades externas, matrículas e 

desligamentos, encaminhamentos e as informações dos usuários em relação aos 

programas de transferência de renda, bem como os indicadores mensais de 

resultados que comporão a avaliação trimestral. O técnico supervisor fica com uma 

cópia, enviando a original à Unidade de Prestação de Contas;  

c) RESUP Mensal e RESUP Trimestral – Relatórios de Supervisão Técnica: na 

RESUP Mensal o técnico supervisor do serviço pode apontar se os dados inseridos 

na DEMES e na GRAS estão sendo cumpridos pelo serviço no seu cotidiano, 

quando da visita técnica in loco, ocasião em que verificará se a legislação 17 

vigente está sendo cumprida. O RESUP Trimestral constitui-se, também, de uma 

avaliação que dará subsídios para se verificar se o serviço está funcionando a 

contento, bem como a organização executora. A elaboração dos RESUP é 

sistemática, ocorre mensal e trimestralmente.  

Serão utilizados na pesquisa o DEMES e o plano de trabalho. 

 



29 
 

CAPÍTULO I:  A EDUCAÇÃO INTEGRAL E OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

1.1 Educação integral: histórico e concepções 

 Segundo Gallo (2002), as concepções sobre a educação integral surgiram a partir de 

pressupostos socialistas, com o objetivo de enfrentar a lógica capitalista, procurando romper 

com o modelo de educação tradicional hegemônica; tais ideias surgiram no século XIX e 

tiveram como principais experiências as escolas promovidas por pensadores anarquistas. 

Sobre a educação proposta pelos anarquistas, Coelho (2004) destaca que: 

[...]uma das grandes preocupações da educação integral anarquista era superar a 

dicotomia entre educação intelectual (burguesa) e a educação para o trabalho 

(proletária), ideário herdado dos pensadores Bakunin, Kropotkin, Proudhon, 

Malatesta e colocados em prática por Paul Robin, Ferrér y Guardia e Sebastien 

Faure. No Brasil, o pedagogo João Penteado defendeu os ideais anarquistas e a 

transformação social. (COELHO, 2004, p. 5). 

Dentre as experiências inovadoras, Mariana (2011) relaciona as que mais se 

destacaram politicamente e que enfrentaram as estruturas hegemônicas:  

O Orfanato de Cempuis, coordenado por Paul Robin, [...] Instituto Educacional “A 

Colméia” foi o nome atribuído à experiência educacional organizada por Sébastien 

Faure em Rambouillet, na França, entre 1904 e 1917 [...] A  Escola Racionalista ou 

Moderna funcionou na Espanha durante o início do século XX, baseada na 

pedagogia racionalista de Francisco Ferrer i Guardia. Inspirada em Pestalozzi, e em 

permanente contato com o pensamento de Elisée Reclus e com as práticas 

educacionais de Paul Robin, a pedagogia racionalista se destacou pela ruptura com 

as estruturas de educação até então vinculadas à Igreja espanhola. (MARIANA, 

2011, p. 4-5). 

Coelho (2004) descreveu este modelo de educação como “Concepção Emancipadora 

Anarquista”. Para a autora, as bases político-ideológicas desta concepção foram estabelecidas 

por Bakunin e Proudhon, além de outros pensadores do movimento anarquista, baseados nos 

ideais libertários de igualdade, liberdade e autonomia, os quais fundamentam o arcabouço 

filosófico e educativo dessa forma de pensar e agir. Paul Robin, Ferrér y Guardia e Sebastien 

Faure fundaram e dirigiram instituições escolares onde puderam colocar em prática tais ideais. 

As principais atividades desta proposta são: as manuais, sensórias, artísticas (música, dança, 

escultura, pintura, literatura) e intelectuais. Além das atividades, Coelho (2004) destaca outras 

áreas importantes dessa pedagogia: 

Some-se a esses fundamentos e práticas outra de suas preocupações – a saúde física 

dos alunos –, além da instrução profissional, e teremos a educação integral nos 

moldes anarquistas. Não nos esqueçamos, no entanto, que essa educação provém de 

um cunho altamente político emancipador, ou seja, todas as propostas sintetizadas 

até aqui objetivam a formação completa do homem, para que ele o seja na plenitude 

filosóficosocial da expressão. É assim que essa educação se faz, concomitantemente 
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sensitiva, intelectual, artística, esportiva, filosófica, profissional e, obviamente, 

política. (COELHO, 2004, p. 6). 

 

A importância de Robin também é destacada por Sydow (2012), o qual afirma que o 

conceito de educação integral foi cunhado por Paul Robin e Gustave Francolin. Sydow dedica 

grande parte de sua obra descrevendo o percurso pedagógico de Paul Robin, ilustrando sua 

metodologia, as áreas do conhecimento trabalhadas em sua proposta e o currículo utilizado. O 

autor destaca também a experiência dos Ginásios Vocacionais e a construção do currículo 

integrado como uma forma de educação ativa e participativa. 

Para Monarcha (1989), nas décadas de 1920 e 1930, as ideias sobre modernização 

foram ocupando espaço no cenário político do Brasil, enquanto as ideias libertárias, aos 

poucos, perderam sua força. Neste período, duas correntes político-ideológicas defendiam 

suas ideias para o futuro do Brasil: a integralista e a liberal. Ambas viam na educação (no 

caso, a educação integral) o instrumento para atingir seus objetivos. Cavaliere (2010) 

apresenta como eram as ideias integralistas sobre a educação integral: 

Para a Ação Integralista Brasileira (AIB), transformada em partido em 1935, a 

educação integral envolvia o Estado, a família e a religião, postos em sintonia pela 

escola, numa intensiva ação educativa. Tendo a AIB sido criada como um 

movimento cultural, que pretendia ser mais do que um partido político, seus planos 

envolviam a criação de uma nova concepção política e filosófica de mundo, para a 

qual a escola teria papel fundamental. Em seus documentos doutrinários, pregava 

que a educação escolar das massas não se limitava à alfabetização, mas visava elevar 

o nível cultural da população envolvendo aspectos físicos, intelectuais, cívicos e 

espirituais da formação dos indivíduos. O movimento tinha como lema a educação 

integral para o homem integral. A ideia de uma educação regeneradora da moral 

social e individual era comum nas primeiras décadas do século, mas foram os 

Integralistas que assumiram, de forma mais convicta, o papel moralizador da 

educação. Os valores da educação Integralista eram sacrifício, sofrimento, disciplina 

e obediência. Cumprir os compromissos, obedecer aos superiores, propagar sua 

doutrina e morrer pelos ideais eram as bases da atitude Integralista a ser inculcada. 

(CAVALIERE, 2010, p. 249-250). 

 

Os integralistas anunciavam que a nação precisava de uma educação integral para o 

homem integral. Para eles: “o verdadeiro ideal educativo é o que se propõe a educar o homem 

todo. E o homem todo é o conjunto do homem físico, do homem intelectual, do homem cívico 

e do homem espiritual.” (CAVALARI, 1999, p. 46). 

Coelho (2004) denominou esse modelo de educação integral como “Concepção 

Conservadora Integralista”. A autora considera que, apesar de também acreditarem na 

proposta de educação integral, existem diferenças claras entre as concepções anarquistas e 

integralistas: 

[...] esses mesmos integralistas refletiam sobre a educação integral, imputando-lhe 

uma natureza diversa daquela proclamada pelos anarquistas. Em outras palavras, se 

para estes suas bases eram a igualdade e a liberdade humanas, em uma clara opção 
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pelos aspectos político-emancipadores, para aqueles a ênfase recai na 

espiritualidade, no nacionalismo cívico, na disciplina, ou seja, em fundamentos 

político-conservadores. (COELHO, 2004, p. 8). 

 

Cavaliere (2010) considera que, do lado oposto aos ideais integralistas, estava a  

corrente liberal, os quais, impulsionados pela crescente industrialização e urbanização, 

propunham um modelo político que visava o desenvolvimento do país. No campo 

educacional, a resposta necessária era a escolarização de massa para servir ao projeto 

desenvolvimentista do país.    

Para a autora, Anísio Teixeira era o maior representante deste pensamento na 

educação brasileira. A concepção de educação de Anísio Teixeira sobre educação, a 

influência prático-filosófica de Dewey sobre suas ideias, e o choque entre as ideologias 

integralistas e liberais são destacados neste trecho de sua obra: 

As bases de uma concepção de educação escolar que alcançasse áreas mais amplas 

da cultura, da socialização primária, da preparação para o trabalho e para a cidadania 

estavam presentes desde os primórdios do percurso de Anísio Teixeira como 

pensador e político [...] As formulações de Anísio Teixeira sobre uma nova 

concepção de escola surgiram nesse contexto, mas passaram, logo em seguida, a 

ancorar-se no pensamento de Dewey. Esse pensamento trouxe mais substância 

filosófica às ideias renovadoras e o movimento de superação da visão cívico-

sanitária tornou-se inevitável. A forma como o “americanismo” de Anísio Teixeira 

chocou-se com o diagnóstico de viés higienista e curativo e a repercussão que teve 

no pensamento educacional da época vêm sendo tema de estudos. (CAVALIERE, 

2010, p. 250-251). 

O Manifesto Escolanovista foi um marco histórico para a consolidação dos ideais 

liberais; Anísio Teixeira defendia uma escola pública única, laica, obrigatória e gratuita. Esse 

manifesto inaugurou e promoveu o debate sobre o destino da escola pública brasileira. 

Cavaliere (2002) defende que: 

O movimento escolanovista também corresponde aos avanços do pensamento 

democrático, desde que este último seja entendido não como simples arranjo, no 

campo das ideias, visando o favorecimento do funcionamento capitalista, mas sim 

como fruto de um autêntico impulso intelectual e político em direção a uma 

sociedade melhor. (CAVALIERE, 2002, p. 254). 
 

            Para Bomeny (2001), a educação, nesta perspectiva desenvolvimentista, precisava 

formar o homem para uma civilização técnica industrial, diferentemente dos conservadores 

que queriam uma população servil: 

Se para Anísio Teixeira a reconstrução do país se daria pela disseminação da 

mentalidade científica e pelo estilo democrático de vida, para Gustavo Capanema, 

que representava posição do governo federal, tal reconstrução se faria pelos valores 

nacionais. Era mister que os valores nacionais fossem inculcados nas massas para 

facilitar o processo de aceitação da autoridade dos seus líderes (BOMENY, 2001, p. 

111). 
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Esta concepção de educação integral liberal, liderada por Anísio Teixeira, foi 

denominada por Coelho (2009) como “Concepção Desenvolvimentista Liberal”. A autora 

destaca que uma de suas lutas políticas era a universalização da educação pública, e definiu da 

seguinte forma a concepção de educação integral promovida por Anísio Teixeira: 

Podemos inferir, também, que essa formação completa defendida por Anísio 

Teixeira tem como uma de suas bases a formação para o progresso, para o 

desenvolvimento da civilização técnica e industrial, aspectos político-

desenvolvimentistas, o que constitui pressuposto importante do pensamento/ação 

liberal. Nesse sentido, a formação completa da criança – via educação – teria como 

meta a construção do adulto civilizado, pronto para encarar o progresso capaz de 

alavancar o País. Anísio Teixeira colocou em prática essa concepção de educação, 

no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, implantado em Salvador, Bahia, no ano de 

1953.(COELHO,2009,p.89) 

 Em relação às atividades propostas pela educação integral concebida por Anísio 

Teixeira, Coelho (2009) ilustra as principais áreas e conteúdos:  

[...] seu programa completo de leitura, aritmética e escrita, e mais ciências físicas e 

sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e educação física [...] saúde 

e alimento à criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e 

abandono em que vive. (TEIXEIRA apud COELHO, 2009, p. 89). 

 

Vidigal (BRASIL, 2013) critica as experiências de educação integral baseadas na 

formação exclusivamente para o trabalho; para a autora, mesmo as que visam o acesso à 

universidade, não realizam uma educação integral de fato, trata-se de uma formação 

unilateral, que ignora as demais dimensões do ser humano, centrando as expectativas de 

aprendizagem em resultados individuais, entendendo o estudante como um cliente de uma 

empresa. Esta concepção sobrepõe e ignora as dimensões sociais e culturais históricas da 

aprendizagem, reduzindo a educação a uma formação instrumental para o mercado de 

trabalho, centrada na lógica das competências para a empregabilidade. Para superar esta 

perspectiva, Ciavatta (BRASIL, 2013, p. 34-35) aponta a necessidade de “[...] uma formação 

completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, 

integrado dignamente à sua sociedade política”.  

Para Vidigal (BRASIL, 2013), a educação integral deve caminhar para 

“omnilateralidade”, superando a perspectiva unilateral. Tendo em vista que o processo de 

ensino e aprendizagem acontece de modo histórico-dialético, ele deve ser compreendido 

como algo dinâmico e complexo. Assim, dentro desta perspectiva de formação, entende-se 

que: 

Omnilateralidade diz respeito à formação integral do ser humano, desenvolvido em 

todas as suas potencialidades, por meio de um processo educacional que considere a 
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formação científica, tecnológica e humanística, a política e a estética, com vistas à 

emancipação das pessoas. (VIDIGAL et al., 2013, p. 34). 

 

1.2 A questão do espaço, do tempo e do conteúdo 

Atualmente a educação integral volta a figurar nos debates educacionais, devido, 

principalmente, ao Programa Mais Educação do governo federal, que foi implementado para 

fomentar a passagem das escolas de turno único para o turno integral. Porém os pesquisadores 

alertam para alguns problemas que as experiências historicamente acumuladas enfrentaram e 

que devem ser superadas, para que realmente se tornem eficazes. 

Um dos equívocos na implementação da educação integral é a desvalorização da 

escola e a supervalorização das atividades diversificadas. Um exemplo desta desqualificação 

das atividades realizadas na escola parcial é percebido nas ideias de Mendonça (2013), que 

acredita na redução de evasão e ampliação do interesse dos alunos, por conta das atividades 

que escola passaria a realizar: 

A educação em tempo integral no âmbito escolar é mais que uma forma de 

democratização do ensino, constitui-se, ainda, como uma garantia à permanência do 

aluno na escola, uma vez que a aprendizagem através de projetos esportivos, 

artísticos, de letramento, meio ambiente, socialização, entre várias outras 

possibilidades, é uma oportunidade que faz a diferença para crianças e jovens, e 

reduz consideravelmente os índices de evasão, repetência e desistência escolar. 

(MENDONÇA, 2013, p. 44). 

Coelho (2014) entende que a escola não é a única nesta empreitada pela educação 

integral, porém acredita que outros locais, e até mesmo as atividades que se implementam ao 

ampliar a jornada, devem seguir alguns critérios se quiserem realmente fazer parte de uma 

proposta de educação integral: 

[...] acreditamos firmemente que a escola não precisa ser espaço das metodologias 

tradicionais, muito menos precisa atuar de forma desenraizada da(s) demanda(s) 

contemporânea(s). Pelo contrário, sua função deve aprofundar-se nesse sentido. 

Cabe à escola, por meio de seu projeto pedagógico, optar pela ampliação da jornada 

escolar, constituindo uma formação, o mais completa possível, para o aluno que ali 

se encontra. Assim, atividades outras são muito bem-vindas, desde que integradas ao 

currículo escolar, entendidas como parte significativa da formação. E nada impede – 

ao contrário – que essas atividades aconteçam para além do espaço físico da escola; 

que se derramem pelo bairro afora, que invadam museus, quadras, clubes, desde que 

tudo isso esteja contemplado naquele projeto pedagógico. Aliás, essa dinâmica é 

parte de sua função crítica e emancipadora. (COELHO, 2014, p. 73). 

Outra preocupação dos pesquisadores é a crença de que a simples ampliação do tempo 

classifica uma proposta educacional como educação integral. Sanches (2014) faz a seguinte 

colocação: 
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a concepção de educação integral propõe a ampliação do currículo escolar, o que 

tem por consequência a ampliação do tempo escolar. Mas a simples ampliação do 

tempo escolar, mantendo as atividades do currículo atual das escolas, portanto, não 

significa que as escolas municipais de São Paulo estejam caminhando no sentido de 

oferecer educação integral. (SANCHES, 2014, p. 123). 

Dentro desta compreensão, no que tange ao foco da educação integral como ampliação 

do tempo, Lopes (2011, p. 259) sugere que “a extensão da jornada discente não pode ser 

apenas uma questão de ampliação de tempo, mas de uma organização escolar que contemple e 

qualifique as atividades obrigatórias e as atividades de livre escolha do aluno”. Coelho (2012) 

alerta que as atividades realizadas em contraturno escolar, dependendo de como são 

concebidas, podem se tornar antagônicas, em relação à escola em turno parcial, promovendo 

uma escola de tempo integral ou de um aluno de tempo integral: 

[...] escola de tempo integral – compreende a ampliação da jornada como um fator 

demandado pela própria natureza e função da escola. Em outras palavras, se 

entendemos ser essa função a de apresentar, constituir e construir os conhecimentos 

sociohistoricamente consolidados, quanto maior for o tempo dedicado a esse 

processo, obviamente dentro de uma organização curricular própria à escola e a essa  

meta, além de presente no projeto pedagógico da instituição, maiores serão as 

possibilidades de que essa construção aconteça, com qualidade [...] Já a segunda 

expressão – aluno em tempo integral – abre espaço não para o adensamento da 

função da escola, como a entendemos e evidenciamos no parágrafo anterior, mas 

sim para o sujeito que nela se (con)forma: o aluno. Entretanto, essa abertura, 

pressupomos, consiste por vezes em um quase fechamento para a função precípua da 

instituição escolar. (COELHO, 2012, p. 82). 

Reforçando esta preocupação com as atividades que acontecem nos períodos 

ampliados pelas escolas de tempo integral, Leite (2012) encontrou, nas experiências de 

educação integral de Belo Horizonte e Santarém, uma resposta significativa. As unidades que 

participam da proposta de escola de tempo integral adotam o conceito de “Território 

Educativo”, entendendo que os espaços sociais e culturais se configuram como ambientes de 

aprendizagem, a exemplo dos rios dessas cidades, que se tornaram um território adaptado para 

as visitas dos alunos, a fim de se construir conhecimentos. A autora considera que: 

Talvez a grande contribuição dessas duas experiências para o debate da Educação 

Integral no Brasil se traduza na possibilidade concreta que elas apresentam de acabar 

com a separação entre escola e vida, construindo uma ponte entre a experiência 

social e a aprendizagem escolar, ponte esta assentada sempre sobre um espaço, que, 

ao ser apropriado pelos sujeitos – estudantes, profissionais da educação, pais, 

moradores da cidade –, passa a se constituir em território educativo. (LEITE, 2012, 

p. 71-72). 

Sobre o conceito de “contraturno”, Torales (2012) destaca que experiências de 

educação integral como a de Apucarana superaram a concepção que este termo acaba 

provocando, uma vez que “não existe mais essa divisão em dois turnos, quase como se fossem 
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duas escolas, uma escola séria e a escola da brincadeira” (TORALES, 2012, p. 131). Essa 

percepção mostra que os educadores e gestores têm um maior entendimento da proposta.  

 Azevedo (2014) defende a presença do lúdico na proposta da educação integral, e 

critica a forma como a sociedade vem reduzindo o tempo do brincar, negando o direito de 

brincar das crianças, refletindo sobretudo nas práticas escolares. A autora afirma que: 

Se o lúdico é também um “clima” e uma atitude dos sujeitos envolvidos, pode 

também estar presente na aula de matemática ou de leitura, embora seja mais 

facilmente percebido nos jogos e brincadeiras, na medida em que a ludicidade é 

característica marcante da cultura infantil. Ao reconhecermos que o jogo e a 

brincadeira não estão dissociados de mediações com a sociedade em geral, abre-se o 

leque de opções para melhorar o trabalho pedagógico. (AZEVEDO,  2014, p. 269). 

Pereira (2011) apresenta uma síntese de concepções sobre a educação integral que foi 

extraída da pesquisa realizada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ação 

Comunitária (CENPEC), com base em investigação de livros, artigos, dissertações e teses. A 

análise destes insumos pode produzir esta síntese com algumas interpretações sobre o tema: 

a) educação integral como formação integral: pressupõe o desenvolvimento integral 

do sujeito, em suas variadas dimensões, saberes e relações, compreendendo-o em 

sua integralidade e o formando em sua globalidade;  

b) educação integral como articulação de conhecimentos e disciplinas: pressupõe a 

organização de um currículo baseado em abordagens interdisciplinares, 

multidisciplinares e transdisciplinares do conhecimento, questionando a divisão da 

ciência moderna em partes e propondo uma articulação curricular abrangente, 

global, integral;  

c) educação integral como articulação de aprendizagens a partir de projetos 

temáticos: pressupõe a aprendizagem pela articulação de experiências e vivências, a 

partir de temas que servirão de eixo organizativo para o desenvolvimento de outras 

competências. A partir de um projeto, desencadeiam-se outros, de acordo com as 

necessidades das pessoas;  

d) educação integral na perspectiva de tempo integral: pressupõe tempo integral de 

atendimento, com ampliação da jornada escolar. (PEREIRA, 2011, p. 70). 
 

Esta síntese realmente contribui para o entendimento de como alguns espaços 

educativos interpretam e promovem a educação integral, porém não fica claro se duas ou mais 

interpretações ou concepções podem coexistir no mesmo espaço educativo, ou ainda, se uma 

interpretação exclui as demais quando utilizada. 

 

1.3  Movimentos sociais e a educação integral 

 De acordo com Perez (2005), as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por um 

regime de governo em que as demandas da população brasileira foram simplesmente 

ignoradas. A luta pela redemocratização do país fez emergir o fenômeno dos novos 
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movimentos sociais, que se opunham ao regime militar organizando formas de reivindicar os 

direitos até então reprimidos por esse sistema político. 

É nesse contexto, de ditadura militar no Brasil e muitas carências nas áreas sociais, 

que começam a surgir diversos movimentos de grupos organizados reivindicando 

direitos e serviços básicos para a população. Embora estivessem sob um regime 

repressor, essas organizações populares começaram a articular-se, denunciando o 

caráter elitista do regime. São os chamados movimentos sociais. (PEREZ, 2005, p. 

36-37). 

Dentre tantas lutas, ganharam destaque os movimentos pelos direitos das crianças e 

adolescentes, com forte influência da igreja católica. Essas organizações, pelo contexto de 

exclusão, discriminação e violência sofrida por esse público, centraram sua luta pela garantia 

da proteção social. No final do regime militar, com o processo de redemocratização, essas 

organizações começaram a mudar suas formas de atuar, já que muitos canais para o diálogo 

entre movimentos sociais e governos começaram a ser implementados. 

Nesse novo momento, principalmente na década de 1990, as Organizações Não 

Governamentais (ONGs) passaram a realizar projetos sociais financiados por órgãos 

internacionais, empresas privadas, ordens religiosas e por verbas públicas em parcerias 

firmadas junto aos municípios, aos estados e ao governo federal. 

Galini (2005) destaca que essas organizações atuavam nas mais diversas áreas e 

demandas sociais, desde geração de renda, formação de lideranças, minorias discriminadas, 

questões ecológicas, entre outras causas, mas atuavam em uma nova perspectiva, visto que o 

poder público, neste processo de redemocratização, abria a possibilidade de atender às 

reivindicações da população.  

Até os anos 80, as ONGs cresceram de costas para o Estado. E só em meados dos 

anos 90 que as instituições começaram a olhar o Estado não como inimigo, mas 

como parceiro na condução das políticas sociais. Nos últimos anos elas passaram de 

sujeito de ação, na forma de organização de reivindicação e contestação, para objeto 

da ação, na execução de programas sociais. (GALINI, 2005, p. 60). 

A mobilização desses movimentos foi fundamental para que a Constituição (BRASIL, 

1988) incluísse as demandas dos grupos sociais, que por décadas estavam desassistidas pelos 

governos. A maior conquista social inserida na Constituição foi a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), responsabilizando, em forma de lei, as políticas 

públicas pela organização, promoção e garantia da proteção social integral das crianças e 

adolescentes. Posteriormente, outra grande conquista foi a universalização da educação, 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). O Centro de 

Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (SÃO PAULO, 2011), 
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entende que a luta pela universalização da educação e pela educação integral através da 

jornada ampliada é uma conquista de proteção social para as crianças e adolescentes e, 

portanto, foi construída e defendida pelas organizações sociais, através do Estatuto da Criança 

e Adolescente (BRASIL,1990) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996):  

As prioridades contempladas pelas políticas públicas são decididas pelo Estado, mas 

emergem na sociedade civil decorrentes de uma percepção coletiva que se generaliza 

mobilizando grupos societários que se organizam em torno dela, focalizam-na e 

agem sensibilizando diferentes segmentos da sociedade. Nessa condição, adensam 

forças e pressões, transformando-a em prioridade e introduzindo-a na agenda 

pública. Foi dessa maneira que a demanda por educação integral foi se incorporando 

à agenda da política pública de educação, aglutinando vozes de diferentes setores 

que carregam como expectativa avançar em relação às conquistas educacionais e de 

direitos para a infância e a juventude das últimas décadas. (SÃO PAULO, 2011, p. 

8). 

 Azevedo (2012) reconhece esse mérito histórico das organizações sociais no 

enfrentamento político ao regime militar, contribuindo para a redemocratização do país; e 

descreve, também, uma trajetória percorrida por essas organizações na colaboração para o 

debate sobre a educação integral. Em primeira análise, são apontados dois momentos políticos 

que construíram a identidade destas organizações: o primeiro é de uma organização social 

contra o Estado, lutando por uma mudança no cenário político nacional; em um segundo 

momento, pós-redemocratização, tem-se uma organização ao lado do Estado, seja 

participando em forma de conselhos deliberativos ou mesmo na execução das políticas 

públicas, através de parcerias realizadas junto aos estados e municípios, sobretudo junto à 

Secretaria de Assistência Social. Tais parcerias são firmadas e legitimadas pela trajetória das 

Organizações Não Governamentais (ONGs) na realização de atividades com crianças e 

adolescentes de comunidades vulneráveis por todo o Brasil. 

Em publicação recente, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (CENPEC) propõe que a trajetória política das Organizações Não 

Governamentais (ONGs) que atuaram na atenção à proteção social de crianças e adolescentes, 

bem como suas experiências socioeducativas acumuladas no contraturno escolar deveriam ser  

reconhecidas como uma tendência de educação integral no país, destacando experiências que 

já estão sendo realizadas em alguns estados brasileiros (SÃO PAULO, 2011). Diante desse 

recente entendimento, sobre as ações destas organizações, no âmbito da proteção e da 

educação integral, Azevedo (2012) afirma que: 

[...] as ONGs vêm sendo reconhecidas como potenciais parceiras nos programas 

governamentais de educação integral, sobretudo entre os programas que optam por 

diretrizes intersetoriais. O caminho construído por essas organizações tem 
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elementos que podem contribuir para elaboração cada vez mais ampliada da 

educação integral (AZEVEDO, 2012, p. 490). 

 

 Reforçando este entendimento, Borges (2010) mostra a relevância que as ONGs 

passaram a ter na educação brasileira: 

[...] as práticas educacionais realizadas fora da escola começam a ganhar maior 

relevância e a serem referenciadas como estratégias possíveis para a formação do 

indivíduo para a vida em sociedade. Com isso, as instituições que aventuraram-se 

por esses meios passaram a ser progressivamente vistas como parceiros em 

potencial e sua expertise tem sido cada vez mais valorizada. (BORGES, 2010, p. 

117). 

 Gadotti (2009), entende que atualmente vivemos em uma sociedade aprendente, que 

criou múltiplos espaços de aprendizagem e comunidades de aprendizagem, onde muitas 

pessoas acessam conhecimentos de suas próprias residências através do ciberespaço. Dentro 

deste contexto, as Organizações Não Governamentais (ONGs) se fortaleceram, tornando-se 

um importante espaço de construção e difusão de conhecimento. Nessa perspectiva, Gadotti 

entende que a educação tem um grande desafio: 

Atualmente, um dos importantes desafios do sistema público de ensino é fazer 

chegar às populações mais pobres os benefícios das novas tecnologias e ampliar os 

espaços de formação para além da escola. Nisso, os movimentos sociais e as ONGs 

podem contribuir muito. Eles podem chegar onde o Estado dificilmente chega. As 

ONGs são essenciais para o funcionamento da democracia. Se elas não existissem 

criariam um grande vácuo na sociedade, haveria um grande prejuízo para as 

populações mais pobres, pois muitos serviços públicos essenciais não seriam 

prestados. (GADOTTI, 2009, p. 31). 

 Coelho (2011) destaca que a educação integral tem interpretações e concepções 

diversas; assim, algumas experiências tendem a compreender a educação integral como 

apenas a ampliação do tempo, o que, por si só, já tem o caráter integral. Outras concepções 

pressupõem que o espaço e o tempo não são determinantes para que se considere a proposta 

como educação integral, importa que as experiências sejam significativas. Sobre a 

participação das Organizações Não Governamentais (ONGs), a pesquisadora expõe a seguinte 

preocupação: 

Nessa vertente, a ampliação da jornada escolar se dá, não obrigatoriamente    

relacionada à organização própria da escola, mas por meio de atividades que 

acontecem no contraturno e que, como tal, podem ou não estar vinculadas ao projeto 

pedagógico da instituição. Neste caso, as atividades enriquecem, muito 

provavelmente, o universo sociocultural do aluno, mas não necessariamente se 

constituem como Educação Integral, no sentido da articulação de conhecimento(s) e 

de saber(es) que fazem parte da constituição mesma do ser humano, que o vinculam 

ao processo humanizador para o qual a escola precisa lhe abrir a porta. (COELHO, 

2011, p. 81). 
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            Contrapondo essa afirmação, Carvalho (2012) acredita que as ações educativas das 

ONGs vão além da proteção social, atuando também de forma a construir conhecimentos 

acadêmicos. O suposto potencial das atividades destas organizações  justifica a necessidade da 

relação intersetorial:  

As ações socioeducativas são atentas à formação integral do cidadão de qualquer 

idade, associam conhecimento acadêmico, reconhecimento das tradições e 

inclusão social, com ênfase indiscutível na convivência. Portanto tem intenção 

protetiva e educacional. Estas organizações conjugam em sua ação objetivos de 

duas políticas setoriais: as de assistência social, responsável pela oferta de serviços 

de proteção social, e da educação, responsável por garantir o acesso e a 

apropriação dos saberes sistematizados. Este é o traço inovador: realizar de forma 

convergente propósitos intersetoriais de proteção social e educação. 

(CARVALHO, 2012, p. 489). 

 As considerações sobre esta recente modalidade de educação integral (a parceria 

entre escolas e ONGs) descrevem o valor destas ações e indicam, também, que este é um 

campo novo de pesquisa, merecendo uma aproximação de pesquisadores, sobretudo em 

relação a algumas afirmações que precisam de mais aprofundamento teórico-prático sobre as 

ações realizadas. É importante também entender como as ONGs historicamente se 

relacionam com o poder público, para se ter claro como esta parceria pode acontecer e de 

que forma pode contribuir. Ghanem (2012) descreve quatro perspectivas históricas adotadas 

pelas ONGs em relação com o Estado: a paliativa, a inovadora, a de mudança e a de pressão 

política.  

 Na perspectiva “paliativa”, as ONGs assumem diretamente o papel do Estado. Como 

sua cobertura é insuficiente para suprir a demanda existente, acaba por conformar o Estado 

em seu papel de provedor das políticas públicas para a educação. Assim sendo: 

A presença do Estado na oferta de educação escolar básica é majoritária e muito 

significativa, porém os déficits são também de grandes dimensões. Devem-se 

reconhecer os benefícios que esforços de serviços não-governamentais propiciam, já 

que a sua oferta imediata significa, muitas vezes, a única possibilidade de 

escolarização. Mas, mesmo a lei prevendo este auxílio apenas em caráter 

emergencial provisório, este tem sido alternativa duradoura, tendente a efeitos 

negativos, pois, se a cobertura por ONGs complementa a oferta estatal, não o faz 

exaustivamente, e os grandes déficits que permanecem mostram a acomodação à 

omissão do Estado. Tal acomodação implica abandonar a meta de cobertura 

universal (ou suficiente), buscá-la por meio da ampliação dos serviços de ONGs ou 

pelas empresas escolares e, neste último caso, mediante o pagamento pelas pessoas 

beneficiárias. Opção injusta e contraditória com as obrigações do Estado fixadas na 

Constituição. (GHANEM, 2012, p. 57). 

 Na perspectiva “inovadora”, as ONGs procuram propor práticas alternativas, 

realizando proposições que geralmente vislumbrem possibilidades diferentes das realizadas 

pela educação formal. Suas ações tem o objetivo de servir como inspiração para os programas 

públicos educacionais, embora se “note uma tendência a trabalhos isolados, sem interação, 
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nem cooperação entre governos, empresas, universidades e ONG, de modo que interessantes 

experiências não são utilizadas por outras.” (GHANEM, 2012, p. 60). 

 A perspectiva de “mudança” é aquela na qual os trabalhos das ONGs convergem em 

inovações e reformas educacionais. Essas ações acabam tendo maior abrangência política por 

contarem com um maior orçamento para realizações de parcerias. Estas propostas podem ser 

realizadas por colaboração técnica junto às secretarias de educação e por ações 

complementares à escola,  sendo estas últimas realizadas por ONGs que atuam na proteção 

social e na educação não formal. Para exemplificar, Ghanem (2012) cita a iniciativa da 

Fundação Itaú Social:  

O programa Melhoria da Educação no Município, com apoio da Fundação Itaú 

Social, é uma iniciativa que se encaminha na perspectiva da mudança educacional, 

uma vez que sua realização aproxima práticas originadas em uma lógica de reforma 

de outras surgidas na lógica de inovação. Foi criado em 1999 e incentiva alianças de 

autoridades e técnicos dos órgãos públicos com profissionais que trabalham 

educando diretamente e com líderes de associações locais. (GHANEM, 2012, p. 59). 
 

 Por último, a perspectiva da “pressão política se distancia das práticas educacionais 

diretas e se concentra nas condições gerais de recursos para aquelas práticas outras, cujo 

suprimento depende de prescrições legais e de seu cumprimento.” (GHANEM, 2012, p. 61). 

Nessa perspectiva, além do papel pedagógico educacional, as organizações também têm um 

papel político, assim, ao mesmo tempo em que atuam diretamente junto à educação básica, 

participam também nas frentes de lutas políticas pela qualidade da educação e da proteção 

social. 

Além das variadas formas de relacionamento das ONGs com práticas escolares, sua 

grande contribuição ao direito à educação tem sido a atuação direta no sistema 

político. São organismos internacionais, governos e ONGs os principais envolvidos 

em políticas públicas, geralmente operando com uma noção de sociedade civil 

limitada a ONGs, embora estas sejam apenas um tipo de organizações da sociedade 

civil. Não obstante predomine esta visão limitada, no Brasil, algumas ONGs têm-se 

sobressaído na defesa de que a participação seja muito mais ampla e variada.  

(GHANEM, 2012, p. 61).  
 

1.4 Os Centros para Crianças e Adolescentes 

           A relação entre o Centro Para Crianças e Adolescentes (CCA), as escolas públicas e a 

educação integral foi o objeto de estudo desta pesquisa. No levantamento bibliográfico, 

apenas três obras tiveram os CCAs como foco de pesquisa. Martins (2014) analisou como 

educadores sociais que trabalham com a educação não formal percebem o seu processo de 

formação; Pereira (2011) investigou como os Centros para Crianças e Adolescentes (CCAs) 

vêm tratando a questão da inclusão do público com deficiência em seus espaços; Romero 
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(2012) pretendeu analisar as características dos educadores de Centros para Crianças e 

Adolescentes (CCAs). 

 A pesquisa realizada por Felício (2011), apesar de não ter sido realizada com CCA, foi 

a única que abordou a relação entre ONG, escolas e a educação integral, com foco no 

currículo, na formação da equipe de trabalho e da relação que ele chamou de continuum, que é 

uma superação da visão fragmentada das equipes sobre o objetivo do projeto. 

Martins (2014), em sua pesquisa, percebeu que os educadores, mesmo sem possuir 

uma formação adequada, tinham um engajamento e um compromisso político com o público 

atendido; e reconheceu que as ações desenvolvidas pelos educadores são muito complexas, 

exigindo por parte desses profissionais uma formação mais adequada a suas funções: 

 Diante dessas considerações, percebe-se que, para esses educadores  sociais 

deixarem de se formar apenas na prática, é necessário conhecer mais profundamente 

as atividades que irão desenvolver dentro da organização não governamental, para 

depois, a partir daí, poderem pensar em formação de base, programas de 

aprendizagens, cursos e uma formação continuada que propicie um apoio contínuo 

na construção e auxílio de sua tarefa socioeducativa. (MARTINS, 2014, p. 70). 

Romero (2012) observou que é preciso ter maior diálogo entre gestores públicos e 

educadores do Centro Para Crianças e Adolescentes (CCA): “Penso que a palavra escrita da 

política e a palavra dita por seus executores e usuários devem ser conhecidas e levadas em 

consideração para que possam ser estendidas às políticas públicas e suas (re)produções 

sociais” (ROMERO, 2012, p. 83). Outra conclusão relevante de sua pesquisa foi a de que, 

para os educadores, o que mais importa em seu trabalho não são as orientações dos órgãos 

públicos e nem as orientações dos gestores das ONGs. A pesquisadora pôde observar que: 

A importância do educando como fonte para seu trabalho cotidiano fica evidente na 

fala da maioria dos educadores, que tomam como referência a realidade, visão de 

mundo e expectativas daqueles que são seu público de atendimento para o 

desenvolvimento de suas atividades de trabalho. Assim, para os educadores, os 

educandos e a relação com eles construída são algumas das grandes referências e 

determinações de sua prática cotidiana (ROMERO, 2012, p. 87). 

Em sua conclusão sobre os educadores dos Centros Para Crianças e Adolescentes (CCAs), a 

autora considera que: 

O educador no CCA é um policy maker, com potência para criar diariamente 

possibilidades e transformações, mesmo sem saber, ou sem refletir deliberadamente 

sobre isso. Agindo, influenciando e se deixando influenciar pelo outro, produzindo, 

movimentando o mundo, criando o novo na interação com o outro. O espaço e a 

ação política só existem no coletivo, só existem com o outro e pelo outro. Quer seja 

este outro o seu colega educador, quer seja seu chefe, a família do seu educando, seu 

educando, afinal o público-alvo daquela política pública da qual é tanto executor 

quanto criador em última instância. (ROMERO, 2012, p. 93). 
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 É possível que o educador, mesmo com intenções reais indefinidas, realize ações 

transformadoras. Por outro lado, também é possível que sua ação possa promover propostas 

conservadoras assistencialistas. Por isso, a formação desse indivíduo deve levá-lo a uma 

condição técnica e profissional capaz de identificar as práticas e teorias que correspondem a 

determinados propósitos educacionais e sociais. O foco da pesquisa de Pereira (2011) foi a 

inclusão do público com deficiência nos Centros para Crianças e Adolescentes (CCA), porém 

ela atentou, também, para a relação intersetorial, tão valorizada pelo Programa Mais 

Educação, como possibilidade para a realização da educação integral, e verificou que: 

[...] na perspectiva de integração de políticas setoriais implicou, inicialmente, 

compreender como tem se dado a articulação entre os CCAs e as escolas de onde 

provêm seus usuários, tendo sido revelada uma intencionalidade unilateral de 

articulação intersetorial, partindo dos Centros o interesse e o empreendimento de 

iniciativas para promover a aproximação com os espaços escolares. Já as escolas 

foram referidas como reticentes a essas iniciativas, interpondo entraves e resistências 

à construção de um trabalho conjunto e articulado, tendendo à negação e à 

desvalorização dos Centros enquanto recursos sociais e de finalidade educativa nas 

comunidades. (PEREIRA, 2011, p. 156). 

 Pereira (2011) verificou em sua pesquisa que os CCAs  têm deslocado suas propostas 

de um eixo assistencialista para um eixo mais socioeducativo. Contudo o autor observa que   

essa mudança de concepção ainda está muito presente nos discursos dos administradores e 

educadores, mas, na prática, verificam-se algumas fragilidades e inconsistências. O que não 

parece claro nestas afirmações é a distinção do que seriam “ações socioeducativas” e o que 

seriam “ações assistencialistas”. Em outro trecho de sua pesquisa, o autor, de acordo com suas 

colocações, parece propor que atividades que visam o reforço escolar nos CCAs têm objetivo 

diferente de uma proposta socioeducativa. Portanto,  

[...] embora haja o reconhecimento da especificidade da ação socioeducativa 

enquanto oferta de convívio e promoção de novas e diferentes aprendizagens e 

aquisições complementares às acadêmicas, os CCAs vêm invertendo a ordem das 

finalidades, privilegiando o espaço para o suporte à aprendizagem da leitura e da 

escrita e ao desempenho comportamental escolar de seus usuários, em detrimento de 

ações favorecedoras de outras aprendizagens vinculadas ao escopo socioeducativo. 

(PEREIRA, 2011, p. 152). 

 A obra de Felício (2011) é o única, dentro do escopo desta pesquisa, que investiga a 

parceria entre uma ONG e escola, na perspectiva da educação integral. Em seu estudo, foram 

destacadas três questões fundamentais para o funcionamento dessa parceria: a primeira delas é 

a construção de um “currículo integral”: 

[...] a concepção da construção de um currículo integral está para além da ampliação 

da permanência do educando nas instituições educacionais, desenvolvendo um rol 

de atividades curriculares que enriqueçam a vivência dos educandos – o que é 
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significativo também. Contudo, o currículo integral deve ser compreendido como 

um único processo, construído a partir de uma perspectiva interdisciplinar e 

transdisciplinar, tendo em vista a interdependência entre as áreas de conhecimento. 

(FELÍCIO, 2011, p. 168). 

 A segunda diz respeito à superação que ONG e escola devem buscar, através de uma 

compreensão de continuum, que é uma relação de equidade entre as instituições, no que diz 

respeito aos objetivos educacionais. Portanto, 

Esse continuum  preconizado pelas ações desenvolvidas entre as instituições formal 

e não-formal, para o desenvolvimento de uma educação de tempo integral, supõe 

superar a visão, afirmada pela instituição formal, de uma relação de reforço e de 

colaboração que a instituição não-formal deve oferecer à escolarização formal. 

(FELÍCIO, 2011, p. 169). 

A terceira questão refere-se à construção do perfil dos educadores de ONGs e escolas, 

que o autor chamou de “profissionalidade”: 

[...] a construção coletiva da profissionalidade é evidenciada no relacionamento 

estabelecido entre a direção das instituições entre si e os educadores, técnicos 

administrativos e servidores. A autoridade compartilhada é um modo escolhido por 

esses profissionais das instituições a fim de que a tomada de decisões seja fruto da 

reflexão coletiva e da partilha, uma vez que todos se sentem responsáveis pelo 

trabalho realizado. No trabalho educativo não é concebido o pensamento 

administrativo que, em geral, deposita a responsabilidade sobre uma única pessoa 

que direciona as ações das demais. Muito pelo contrário, a formação educacional se 

faz exatamente neste compartilhamento de responsabilidades e de autonomia. 

(FELÍCIO, 2011, p. 177). 

Apesar das contribuições e reflexões realizadas por Felício (2011), seu trabalho não 

explora as ações propriamente ditas de ONGs e escolas, também não investiga quais 

concepções de educação integral estão ou não presentes nos espaços educativos de ambas, 

questões essas que serão investigadas na presente pesquisa. Para caracterizar as modalidades 

educacionais abordadas, a pesquisa utilizará as contribuições da socióloga e pesquisadora 

Maria da Glória Gohn no tocante à definição de “educação formal”, “informal” e “não 

formal”: 

[...] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 

previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem 

durante seu processo de socialização – na família, bairro, clube, amigos etc.,  

carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e 

a educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 

processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 

coletivos cotidianas. (GOHN, 2006, p. 28). 

 

       Gohn (2006) acredita que a compreensão sobre o lugar onde cada uma destas 

modalidades são realizadas ajuda a perceber a distinção entre elas: 

Na educação formal estes espaços são os do território das escolas, são instituições 

regulamentadas  por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes nacionais. Na 

educação não-formal, os espaços educativos localizam-se em territórios que  
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acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em 

locais informais, locais onde há processos interativos intencionais (a questão da 

intencionalidade é um elemento importante de diferenciação). Já a educação 

informal tem seus espaços educativos demarcados por referências de nacionalidade, 

localidade, idade, sexo, religião, etnia etc. A casa onde se mora, a rua, o bairro, o 

condomínio, o clube que se frequenta, a igreja ou o local de culto a que se vincula 

sua crença religiosa, o local onde se nasceu etc. (GOHN, 2006, p. 28). 

Diante dessa exposição sobre as modalidades educativas, foram analisados os espaços 

de aprendizagem a fim de averiguar se essas modalidades coexistiam ou se cada uma delas era 

uma expressão particular de espaço educativo. Outra questão que foi observada é a 

possibilidade de alteração dessas referências, caso se pretenda promover a educação integral. 
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 CAPÍTULO II: A EDUCAÇÃO INTEGRAL E OS CENTROS PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES (CCAs) 

2.1  Interesses intersetoriais 

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São 

Paulo (SMADS) possui, segundo informações publicadas em seu site, a maior rede 

conveniada da América Latina, com 1.214 convênios, junto a 373 organizações, e totaliza 

219.643 vagas. Os serviços abrangem a população de rua, idosos, adolescentes em conflito 

com a lei, crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência doméstica, crianças e 

adolescentes em situação de rua, crianças e adolescentes em risco social, mulheres gestantes, 

capacitação para o trabalho, dentre outras ofertas. Dentre as vagas disponibilizadas, os  CCAs 

contribuem com 71.660, ou seja, eles são responsáveis por mais de 30% do total de vagas. É 

também o serviço com o maior número de vagas da Secretaria (SÃO PAULO, 2014). 

Apesar de significar, apenas, aproximadamente 17% dos estudantes das escolas do 

ensino fundamental do município de São Paulo, muito longe da cobertura dos atuais 420.985 

alunos, o número de crianças e adolescentes atendidos pelos CCAs passa a ganhar relevância 

quando comparado ao número de alunos que frequentam as escolas de tempo integral, que 

totaliza apenas 834 alunos, segundo os dados disponibilizados no site da Secretaria da 

Educação do Município de São Paulo (SÃO PAULO, 2015). Portanto, ainda que os CCAs 

não se anunciem como um projeto que vise a educação integral, sua capacidade de 

atendimento pode ampliar significativamente o número de alunos contemplados com a 

educação integral. Somente com a análise destes dados pode-se entender o interesse do 

Programa Mais Educação em destacar o papel das Organizações Não Governamentais 

(ONGs) para a realização da educação integral no Brasil. Os Centros Para Crianças e 

Adolescentes, segundo a Secretaria de Assistência Social, visam o: 

Desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e onze 

meses, tendo por foco a constituição de espaço de convivência a partir dos 

interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser 

pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, 

interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Devem atender crianças e 

adolescentes com deficiência, retiradas do trabalho infantil e/ou submetidas a outras 

violações de direitos, com atividades que contribuam para ressignificar vivências de 

isolamento, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de 

sociabilidades e prevenção de situações de risco social. (São Paulo, 2015). 

A educação escolar é um serviço público que já se encontra universalizado; os CCAs, 

por sua vez, possuem  uma cobertura limitada e critérios específicos para selecionar os 

usuários. Segundo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), os 
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usuários devem ser: crianças e adolescentes em situação de trabalho ou reconduzidas ao 

convívio familiar, após medida protetiva de acolhimento; crianças e adolescentes com 

deficiência, beneficiárias ou não do BPC (Benefício de Prestação Continuada), oriundas de 

famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade e risco. O recorte utilizado para selecionar o público-alvo indica 

que o CCA não é um serviço assegurado como um direito para todas as crianças e 

adolescentes; antes, é um serviço oferecido a vítimas de problemas sociais. Outra questão  que 

foi analisada é o objetivo que a SMADS propõe aos CCAs, para verificar se as pastas de 

educação e de assistência podem compartilhar suas ações. O objetivo dos CCAs segundo a 

SMADS é: 

Oferecer proteção social à criança e adolescente, em situação de vulnerabilidade e 

risco, por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer 

aquisições para a conquista da autonomia, protagonismo e cidadania, mediante o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. (SÃO PAULO, 2015) 

Este objetivo, mostra que o foco central do programa é a proteção social, investindo na 

formação do individuo e nos seus laços familiares como forma de protegê-lo da sua condição 

de vulnerabilidade, acreditando que essa condição pode ser superada e que os usuários 

possam conquistar sua cidadania.Para realizar suas atividades, os CCAs funcionam de 

segunda a sexta-feira, no período de oito horas diárias, divididas em dois turnos de quatro 

horas. Essa divisão de quatro horas em cada turno atende as necessidades dos usuários em 

relação à frequência nas escolas Assim, forma-se turmas que participam de atividades em um 

turno nas escolas oficiais e em outro nos CCAs.A forma de acesso ao serviço segue os 

critérios já citados, obedecendo a demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social) de abrangência.  

Mais adiante, esta pesquisa mostrará se a participação das crianças e adolescentes nos 

dois espaços educativos: 1) possibilita um caráter de ampliação da jornada do aluno na escola, 

2) atende a questão do espaço onde o aluno deve desenvolver atividades complementares e 3) 

responde a necessidade de formação dos alunos com atividades que tenham como referência a 

educação intergral a partir dos parâmetros oficiais da educação.  

2.2  Análise dos Centros para Crianças e Adolescentes (CCAs) 

          A seguir, será apresentada a análise das três organizações que possuem convênio com a 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), tendo como serviço 

conveniado os CCAs, a saber: Instituto Rogacionista, CCA APROCIMA e CCA Vila Anglo. 
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2.2.1  Histórico das organizações 

O Instituto Rogacionista é uma organização social fundada em 2 de agosto de 1969, na 

cidade de São Paulo. A mantenedora é a Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, 

que atua em todos os continentes, realizando atividades sociais, educacionais e missões 

religiosas. A instituição tem como referência Santo Aníbal Maria Di Francia, sacerdote 

italiano. Pertencente à subprefeitura da Lapa, a sede está situada na avenida Santa Marina, n° 

534, próximo à Estação Ferroviária da Água Branca. 

O CCA APROCIMA (Associação Promocional do Coração Imaculado de Maria), 

pertencente ao distrito do bairro de Perdizes e da subprefeitura da Lapa, está localizado na rua 

Dr. Homem de Mello, nº 913. O local foi fundado em 24 de junho de 1975, por paroquianos 

que desejavam tirar das ruas crianças abandonadas, que passavam o dia “tomando conta” dos 

automóveis em frente à igreja para sobreviver, e evangelizá-las. 

O CCA Vila Anglo tem como responsável a Sociedade Amigos do Bairro da Vila 

Anglo Brasileira, que iniciou suas atividades no início dos anos 80, motivada pelas 

necessidades dos moradores. Apesar de o bairro estar próximo de regiões elitizadas como Vila 

Madalena, Lapa, Perdizes e Vila Pompéia, a Vila Anglo é formada por muitos cortiços e 

tradicionalmente possui uma população de baixa renda. O CCA foi fundado pelos próprios 

moradores do bairro. Além do Centro para Crianças e Adolescentes, esta associação 

conquistou, ao longo de sua trajetória: a instalação do posto de saúde no bairro, em 1983; o 

“escadão” que liga a rua Bica de Pedra às principais vias de acesso, no ano de 1984; a creche 

Vila Anglo, também em 1984, que hoje situa-se na rua Sepetiba; a construção do novo posto 

de saúde, na rua Saramenha, em 2003; a construção  do  centro de convivência, em 2007, 

anexo ao posto de saúde, que atende  prioritariamente os idosos da região; o curso de 

alfabetização de jovens e adultos (mova sab-sab) em 2010; a reabertura da 5ª e 6ª série da 

escola Prof. Mauro de Oliveira; a revitalização da praça Paulo Schiesari, trabalho em conjunto 

com o movimento Boa Praça, em 2012; e a obtenção de verba junto a vereadores para a 

reforma da UBS Jardim Vera Cruz, em 2012.  

É possível perceber que os três CCAs analisados têm características diferenciadas, a 

começar pela forma com que as organizações responsáveis foram constituídas: enquanto os 

CCAs APROCIMA e Rogacionista foram fundados por congregações religiosas, o CCA Vila 

Anglo foi constituído por uma associação de bairro. 
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2.2.2 A estrutura física dos CCAs 

Uma das grandes reflexões sobre a educação integral refere-se aos espaços onde são 

realizadas as atividades, principalmente as atividades diversificadas. Assim sendo, um dos 

critérios de seleção das três organizações, como objeto desta pesquisa, são suas diferenças 

estruturais. Optou-se por uma organização com espaço privilegiado, outra com espaço mais 

limitado e a terceira com um espaço muito interessante para ser estudado, pois esta situada 

dentro de uma escola pública. Verificou-se como essas variáveis influenciam (ou não) as 

ações das ONGs. Passemos, então, a analisar a estrutura física dessas organizações. 

 O CCA Rogacionista é o que possui o maior espaço físico, com as seguintes 

instalações: uma quadra poliesportiva; um laboratório de informática; uma sala de 

coordenação; uma sala de gerência; uma sala de vídeo, também utilizada para reuniões; um 

refeitório; uma sala utilizada para atividades diversas; uma sala para leitura; uma sala de 

convivência para o grupo de 6 a 8 anos; uma sala de convivência para o grupo de 9 a 11 anos; 

uma sala de convivência para o grupo de 12 a 14 anos; uma cozinha; uma dispensa; oito 

banheiros (quatro femininos e quatro masculinos); dois banheiros para deficientes físicos; 

duas áreas cobertas; um pátio (com área livre de 350 m²); um playground.  

O CCA APROCIMA possui sede própria com: um sobrado; quatro salas de aula, 

tendo, cada uma, capacidade para 30 usuários por período; uma biblioteca; uma brinquedoteca 

e sala de TV; um secretaria. No prédio dos fundos estão o refeitório, a cozinha e a despensa, 

equipada de acordo com as exigências legais; no piso superior deste prédio estão o laboratório 

de informática, a sala de artesanato, banheiros masculino e feminino e lavanderia. A casa está 

toda mobiliada de acordo com as necessidades e o atendimento que realiza; conta ainda com 

material pedagógico e de escritório necessário para realização de suas atividades. 

O espaço utilizado pelo CCA Vila Anglo é cedido pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo, dentro da escola E.E. Prof. Mauro de Oliveira. Os espaços são os seguintes: duas 

salas de atividades pedagógicas; uma sala de informática; uma sala de atendimento 

individualizado; uma cozinha; uma despensa; um espaço interno coberto multiuso 

(refeitório/atividades coletivas e comunitárias); uma lavanderia; um almoxarifado; dois 

banheiros; um banheiro para cadeirante; uma área externa para recreação e esportes; uma 

quadra coberta. 
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2.2.3 Cobertura do atendimento 

O CCA Rogacionista atende, diariamente, em seu convênio, 180 crianças e 

adolescentes; o CCA APROCIMA atende 240 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 

14 anos; e o CCA Vila Anglo atende 120 crianças e adolescentes, totalizando 540 

atendimentos, o que equivale a mais da metade dos alunos que frequentam escolas municipais 

de tempo integral. 
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2.2.4 Atividades desenvolvidas pelas organizações 

No CCA Rogacionista, são desenvolvidas atividades com modalidades esportivas, 

além de roda de conversa, contação de histórias, oficina de dança, informática, reuniões e 

atividades com a família. Há eleição anual dos representantes dos CCAs, formação mensal 

com educadores, projetos (religiões, meio ambiente, valores), alimentação diária com café da 

manhã, almoço e café da tarde, passeios culturais e de lazer, reuniões com outros CCAs para 

troca de experiências. 

O CCA APROCIMA oferece alimentação diária com almoço, café da manhã  e lanche 

da tarde, roda de conversa, recreação, apoio às atividades escolares (lição de casa), artesanato, 

informática, aulas de canto, flauta e percussão, aulas de tênis, palestras com as famílias, 

encaminhamentos de famílias ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Há 

eleição anual dos representantes dos CCAs, reuniões com outros CCAs e outros serviços da 

rede assistencial, atividades de geração de renda, visitas domiciliares e formação mensal com 

educadores. 

No CCA Vila Anglo, são desenvolvidas as seguintes atividades: pinturas com 

materiais variados, música, teatro, confecção de maquetes, projetos (que têm como temática a 

água e o consumo consciente, o lixo, além de campanhas no bairro sobre preservação 

ambiental e cidadania), atividades esportivas, informática e apoio às atividades escolares. Há 

também encontros com outros CCAs, reuniões com as famílias, reunião mensal para formação 

dos educadores, eleição anual dos representantes do CCA, alimentação diária com café da 

manhã, almoço e lanche da tarde, passeios culturais e de lazer. 

É possível verificar que o foco das atividades dos CCAs até aqui  analisados está nas 

áreas de: artes, educação física, informática, desenvolvimento de projetos, apoio escolar, 

trabalho com a família, alimentação, formação dos educadores e iniciação para a cidadania. 

Para compreender melhor essas atividades, é preciso analisar os objetivos que permeiam as 

ações de cada organização e quais resultados são esperados em seu planejamento. A seguir, 

será apresentada essa análise. 

2.2.5 Os objetivos dos CCAs 

2.2.5.1 Objetivos gerais 

Os objetivos gerais do CCA Rogacionista são: oferecer proteção social à criança e ao 

adolescente em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, por meio do 

desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições para a conquista da 
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autonomia, protagonismo e cidadania, mediante o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

O CCA APROCIMA apresenta os seguintes objetivos: atender crianças e adolescentes 

entre 6 e 15 anos provenientes de famílias de baixa renda, que estejam em situação de risco 

pessoal e social, visando  favorecer o seu desenvolvimento socioeducativo, retirando-as da 

rua, proporcionando a vivência de experiências que as enriqueçam para a vida, enquanto 

indivíduos e cidadãos.  

Finalmente, os objetivos do CCA Vila Anglo são: oferecer espaço de estar e convívio, 

gratuito, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, priorizando àquelas que se 

encontram em situação de risco e vulnerabilidade no horário alternado ao da escola, por vinte 

horas semanais, assegurando proteção social, num espaço socioeducativo, cultural, afetivo, 

recreativo e uma alimentação balanceada, cujas atividades possibilitem experiências 

enriquecedoras para sua vida como indivíduo e cidadão, garantindo os seus direitos visando a 

sociabilidade, a autonomia e a convivência em grupo. 

Vale destacar a presença da doutrina da proteção social, concepção observada na 

introdução do trabalho e que agora se configura como um objetivo importante para os CCAs. 

Além dela, verifica-se o conceito de fortalecimento da autonomia do indivíduo e o perfil do 

destinatário que utiliza o serviço: segundo os documentos que regulamentam as ONGs, os 

usuários devem ser crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social e 

pessoal. 

2.2.5.2 Objetivos específicos  

Os objetivos específicos do CCA Rogacionista dão uma atenção especial aos 

portadores de deficiência, ao acesso às políticas públicas, além do estímulo à participação e à 

cidadania; atentam-se, também, à aquisição de novas habilidades por parte dos usuários, ao 

convívio social visando a solidariedade, ao desenvolvimento de uma leitura crítica da 

realidade social e ao fortalecimento dos vínculos familiares para garantia da proteção social. 

Um dos objetivos é o estímulo à reinserção e permanência no sistema educacional. 

O CCA APROCIMA estabelece como objetivos específicos: atender as crianças e 

adolescentes em espaços agradáveis e adequados, garantir o estar e o brincar no espaço do 

CCA, auxiliar os educandos em suas atividades escolares,  desenvolver a criatividade, a 

participação dos educandos e o trabalho com as famílias. 
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Os objetivos específicos do CCA Vila Anglo destacam a alimentação balanceada com 

50% das necessidades nutricionais diárias, estimulando os hábitos alimentares, e a inclusão 

digital; momentos de reflexão para construção de valores morais e sociais; a livre expressão 

de pensamentos e ideias, a criatividade, a autonomia e senso crítico para escolhas no entorno; 

o desenvolvimento físico e motor de maneira harmônica e equilibrada; a participação dos pais 

e da comunidade; a manutenção do banco de dados dos usuários e dos serviços 

socioassistenciais; a garantia de instalações físicas; o investimento na qualidade de vida e na 

formação sistemática dos funcionários; os portadores de deficiências e o fortalecimento do 

convívio com a vizinhança. Sobre a vida escolar dos usuários do serviço, o CCA Vila Anglo 

propõe orientar e incentivar a criança e o adolescente ao estudo regular, investindo em 

atividades de leitura e escrita e de resolução de problemas, reforçando a permanência e o 

aproveitamento na rede pública de educação formal. 

Na observação dos objetivos específicos, pode-se notar a configuração das áreas de 

atuação dos CCAs, bem como a reafirmação do cuidado com o perfil do público-alvo (risco 

social e vulnerabilidade) e o trabalho com as famílias. 

2.2.5.3 Objetivos por área 

 No Quadro 1, é possível observar os objetivos de cada CCA de acordo com a área de 

atividades: 

Quadro 1 – Objetivos por área 

Atividades APROCIMA Rogacionista Vila Anglo 

Artes 

Desenvolvimento da 

capacidade motora e 

criatividade. 

Adquirir experiências 

que possibilitem lidar 

com potencialidades e 

limites, de forma 

construtiva; melhorar 

coordenação para 

aperfeiçoar a expressão 

corporal. 

Conhecer e saber 

identificar obras e 

autores; interagir com 

materiais e 

procedimentos variados; 

conhecer estilos musicais 

variados; interpretar 

letras; aproveitar 

materiais recicláveis. 

Atividades 

esportivas 

Desenvolvimento 

corporal, social e 

cognitivo, 

aumentando o 

repertório de 

capacidades físicas e 

conhecimento de 

Conscientizar-se de 

suas potencialidades e 

limitações agindo de 

forma construtiva de 

modo a desenvolver 

atitudes de respeito e 

colaboração; 

Aprender a organizar 

jogos e gincanas; 

incentivar a convivência 

em grupo; aprender a 

respeitar regras; repudiar 
a violência e resolver 

conflitos com diálogo; 

aprender a trabalhar 
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regras. desenvolver habilidades 

motoras. 

coletivamente; conhecer 

os espaços de recreação e 

esportes gratuitos do 

entorno. 

Apoio 

escolar 

Melhoria no 

desempenho escolar e 

nos aspectos de 

aprendizagem. 

Estimular a reinserção e 

permanência no sistema 

educacional. 

 

Orientar e incentivar a 

criança e o adolescente ao 

estudo regular, investindo 

em atividades de leitura e 

escrita e de resolução de 

problemas, reforçando a  

permanência e o 

aproveitamento na rede 

pública de educação 

formal. 

Informática 

Desenvolvimento  de 

técnicas de 

informática, criação 

de programas e site de 

web. 

Inclusão digital de 

crianças e adolescentes 

usando programas 

educativos. 

Oferecer atividades de 

iniciação à informática, 

possibilitando a inclusão 

digital. 

Projetos 

pedagógicos 

Ampliação do 

universo cultural e 

social, desenvolvendo 

a capacidade de 

discussão e pesquisa 

sobre tema específico, 

interagindo com os 

grupos com os quais 

convive. 

Reconhecer, 

conscientiza-se e 

apropriar-se de seus 

direitos e deveres como 

cidadão; expressar com 

segurança e 

espontaneidade suas 

opiniões e 

reivindicações, de 

forma construtiva. 

Os projetos visam formar 

indivíduos com uma 

visão mais global da 

realidade; vincular a 

aprendizagem a situações 

e problemas reais; 

trabalhar com a 

pluralidade e com a 

diversidade; preparar para 

aprender pela vida toda. 

Alimentação 

Conscientização da 

importância de uma 

alimentação adequada, 

com padrões 

nutricionais 

adequados. 

 

Fornecer alimentação 

balanceada, com 50% das 

necessidades nutricionais 

diárias, estimulando e 

desenvolvendo hábitos 

alimentares. 

Formação 

de 

educadores 

Ter experiências no 

processo de formação 

e intercâmbios com 

grupos de outras 

localidades. 

Promover a formação e 

intercâmbio com grupo 

de outras localidades. 

 

Investir na qualidade de 

vida e na formação 

sistemática dos 

funcionários; promover 

ações que contribuam 

com a saúde física,  

emocional e social dos 

funcionários. 

Cidadania e 

atuação em 

Ter acesso à rede 

socioassistencial e a 

serviços de outras 

Reconhecer seus 

direitos como cidadão. 

 

Iniciar um processo de 
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rede políticas públicas; 

reconhecer seus 

direitos como cidadão. 

conscientização nos 

educandos e famílias 

quanto aos seus direitos e 

deveres na sociedade. 

Famílias 

Reconhecer seus 

direitos como cidadão; 

ampliar a capacidade 

protetiva de sua 

família e a superação 

de suas dificuldades; 

ter acesso à rede 

socioassistencial e a 

serviços de outras 

políticas públicas; ter 

acesso a ambiente 

acolhedor e espaços 

reservados à 

manutenção da 

privacidade do 

usuário. 

Adquirir experiências 

que contribuam para o 

fortalecimento de 

vínculos familiares e 

comunitários; ampliar a 

capacidade protetora da 

família e a superação de 

suas dificuldades. 

Criar estratégias de 

trabalho dentro de todas 

as atividades que 

favoreçam a participação 

dos pais e comunidade 

nos projetos, oficinas e 

palestras oferecidas, 

fortalecendo o núcleo 

familiar e o protagonismo 

dos educandos. 

 

 

2.2.6 Considerações iniciais 

Observando os objetivos por área e os demais objetivos, é possível dizer que os 

educandos que frequentam os CCAs recebem prioritariamente a proteção social. O público 

geralmente é selecionado por critérios do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

órgão público que monitora as famílias e as demandas sociais de cada região. Após a proteção 

social, os educandos recebem uma formação que visa a aquisição da autonomia e de uma 

visão crítica da realidade, para que possam se socializar e superar suas condições objetivas.

 Evidentemente, esse é um relato resumido dos objetivos analisados nos documentos e 

que representam o que está descrito nos relatórios das organizações. É sabido que a descrição 

apresentada pode não captar a prática real dos CCAs, porém, ao analisar a grade de atividades 

semanais e a carga horária dedicada a cada ação, ou mesmo os relatórios das atividades 

propriamente ditos,  é possível entender melhor essa relação entre teoria e prática. 

 O quadro de objetivos por área aponta para as capacidades e habilidades que pretende-

se desenvolver na formação dos educandos, tais como: criatividade, expressão corporal, 

capacidade de ler a arte, desenvolvimento físico e motor, habilidades com a linguagem digital, 

melhora no desempenho escolar, melhora na capacidade de ler e escrever, ampliação do 

universo cultural, capacidade de expressar ideias de forma crítica, percepção de direitos e 
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deveres enquanto cidadão. A capacitação dos educadores e o trabalho com as famílias estão 

associados a essa formação, tendo em vista que, sem a melhoria das condições da família, 

possivelmente os resultados serão prejudicados. 

As áreas desenvolvidas nos CCAs abordam dimensões do educando que remetem 

diretamente à ideia de educação integral; embora não se anunciem como tal, englobam o 

físico, o intelecto, o senso político, o senso social e a subjetividade. Todavia, dependendo do 

foco das ações, elas podem se aproximar ou se distanciar das três perspectivas de educação 

integral que Coelho (2004) propõe: a perspectiva emancipatória dos anarquistas, a 

desenvolvimentista dos liberais e a integralista dos conservadores.  

Em comum, as três perspectivas de educação visam uma formação ampla e diversa; 

porém o que pode caracterizar os CCAs entre uma ou outra perspectiva é o foco das ações e a 

intencionalidade na formação dos usuários. Ou seja, se o foco das atividades for aspectos mais 

políticos e críticos da realidade, se aproximará da perspectiva emancipatória; se a 

intencionalidade for capacitar os educandos para que possam ser socializados, haverá uma 

aproximação com a perspectiva liberal, que preza pela transformação do indivíduo em alguém 

útil para o progresso nacional; por fim, se o foco for a moralização, a doutrina e o 

comportamento social, estaremos diante de uma perspectiva conservadora, na qual o 

indivíduo deve aceitar a organização social e a ela se adaptar.  

 É importante destacar que os CCAs  não são apenas um centro de convivência, pelo 

contrário, existe claramente uma proposta de intervenção social. Por outro lado, não há 

obrigatoriedade de se cumprir o currículo oficial. Diante desse fato, ao aprofundarmos a 

análise,  fica evidente a razão do interesse dos órgãos governamentais, ligados à educação, no 

trabalho desenvolvido pelas organizações sociais. Um outro fator a ser ressaltado é que os três 

CCAs apresentam uma preocupação e uma atenção para com o desempenho escolar dos 

alunos, tendo em vista que uma das atividades diárias é direcionada para a realização de 

tarefas escolares (apoio escolar). Inclusive, uma das organizações chega a propor como meta a 

ser alcançada o aumento do êxito escolar por parte de seus usuários. 

2.2.7 Relatórios das atividades 

A partir da leitura dos relatórios das organizações, verificou-se como os educadores 

percebiam as atividades realizadas, o que esperavam do trabalho realizado e quais atividades 

são realizadas nos CCAs. Com essa análise, procurou-se encontrar, nos textos e nas ações das 

organizações, marcas que pudessem distanciar ou aproximar as organizações das perspectivas 

teóricas apresentadas. 
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2.2.7.1 Relatório do CCA Rogacionista 

Esta organização separa os educandos em três turmas: de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos e 

de12 a 14 anos. Portanto, foram lidos três relatórios, nos quais as atividades são relatadas de 

acordo com as faixas etárias. O gerente da instituição não fez nenhuma avaliação destes 

documentos. 

2.2.7.1.1 Relatório 1 

Turma de 6 a 8 anos: no mês de abril, as crianças apresentaram uma peça de teatro 

sobre a Paixão de Cristo e participaram de uma seção de contação de histórias com o grupo 

“Era Uma Vez”. Foram feitas leituras sobre a Páscoa e o Dia do Índio. A turma realizou as 

seguintes atividades sobre o Dia do Índio: pintura do corpo, produção de flechas e ocas, 

brincadeiras de índio. Uma das crianças de origem indígena relatou como é uma oca e uma 

tribo. Ainda neste mês, as crianças fizeram o painel dos aniversariantes e tiveram atividades 

esportivas na quadra. 

Turma de 9 a 11 anos: as crianças apresentaram uma peça sobre a Paixão de Cristo; 

houve atividades esportivas de quadra: futebol, queimada e vôlei; os educandos fizeram 

leitura sobre o Dia do Índio, artesanato com argila e produziram ocas de papelão. Assim como 

a turma de 6 a 8 anos, as crianças pintaram o rosto de índio, fizeram lembrancinhas para a 

festa de Páscoa, assistiram a filmes e enfeitaram o refeitório para a festa dos aniversariantes. 

Turma de 12 a 14 anos: esta turma também participou da peça sobre a Paixão de 

Cristo, além de realizar atividades esportivas, dois passeios, com destino ao Parque Água 

Branca e SESC Pompéia, e uma pesquisa sobre violência. 

2.2.7.1.2 Relatório 2 

 Turma de 6 a 8 anos: a educadora destaca que todos eles tem momentos de conversa e 

de realização de lições de casa. Sobre as atividades desenvolvidas, a turma organizou um 

coral em homenagem aos pais, fez cartões e cartazes para homenagear a família, e realizou 

um passeio ao SESC Itaquera. Também ensaiaram uma dança para as comemorações do dia 

do fundador da organização. As crianças assistiram a um desenho infantil e tiveram atividades 

de informática; além disso, fizeram brincadeiras no parquinho e participaram do projeto 

Futuros Craques. 

Turma de 9 a 11 anos: a educadora valoriza o momento da roda de conversa que 

acontece quando os educandos chegam na organização. É neste momento que são 
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comunicadas as atividades do dia e também são estabelecidas as normas e regras. Os 

educandos  fizeram cartões e uma lembrancinha de imã de geladeira para entregar às mães. 

Também ensaiaram um canto para o Dia das Mães. Fizeram um passeio ao SESC Itaquera e 

realizaram atividades em comemoração ao dia do nascimento do fundador da organização. 

Turma de 12 a 14 anos: as crianças apresentaram um jogral no Dia das Mães, tiveram 

atividades de informática, música, dança e vídeos. Fizeram um passeio ao SESC Itaquera e 

participaram do projeto Futuros Craques. Houve também a comemoração do dia do fundador 

da organização. 

Neste relatório os educadores avaliaram as atividades realizadas. A educadora “A” 

relatou que possui dificuldade para falar sobre sexualidade com a turma de 6 a 8 anos; disse 

que alguns educandos estão tendo comportamentos indevidos, embora tenham tido uma 

melhora nas atividades de sala. Segundo a educadora, a participação de uma das crianças 

melhorou depois de um dos passeios, e a turma, de forma geral, melhorou após os passeios.  

A educadora “B”, responsável pelas turmas de 9 a 11anos e de 12 a 14 anos, disse que 

suas turmas ficaram mais próximas e mais afetivas depois do passeio. Ela relata que as 

educandas estão mais preocupadas em se arrumar. Segundo a educadora, a turma da tarde é 

mais calma e participativa; ela destacou a importância do passeio que fizeram à tribo indígena 

do Pico do Jaraguá. Nesta última atividade, não foi possível saber sobre qual turma a 

educadora estava dirigindo seus comentários. Ela também comentou a melhora no 

comportamento de dois educandos, um em relação à agressividade e o outro em relação à 

participação nas atividades. 

2.2.7.1.3 Relatório 3 

No mês deste relatório, por ser um período de férias, as educadoras trabalharam sem 

dividir as turmas por faixa etária. Os educandos tiveram as seguintes atividades: brincadeiras 

antigas, como queimada, pular corda, peteca e “cinco marias”; feira de ciências; Programa 

Fortalecendo Família (5º encontro); informática; oficina de dança (hip hop); contação de 

histórias; jogos teatrais; construção de brinquedos; passeio ao pico do Jaraguá e gincanas. 

Depois da descrição das atividades, os educadores passaram a fazer uma avaliação. 

 Em seu relato, a educadora “A” destaca a importância de fazer um planejamento para 

execução das atividades. A educadora “B” ressaltou que as educadoras estão descobrindo 

como o potencial de cada uma delas pode ajudar no desenvolvimento do trabalho. Ela também 

ressaltou a importância da participação e colaboração dos educandos na programação de 

férias. A educadora “C” disse que se adaptou facilmente ao trabalho, mesmo tendo chegado 
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há pouco tempo na organização. Disse que as turmas participaram bastante das atividades e 

que, após as férias, os educadores deveriam retomar as regras e combinados. Também relatou 

que não houve desperdício com os lanches oferecidos nas férias. Segundo a educadora, essa 

atitude daria aos educandos maior autonomia na hora da alimentação. A educadora ainda 

mencionou que, de acordo com o gerente do programa, novas regras poderiam ser feitas 

conforme a necessidade. Ao final, os educadores afirmaram que elaboraram o planejamento 

das atividades com os itens: objetivo geral, objetivo especifico, atividades, procedimento e 

material. 

2.2.7.2 Relatório do CCA APROCIMA 

Foram lidos três relatórios. O texto é uma descrição das atividades realizadas pelos 

educandos; estão destacadas, entre parênteses, as impressões avaliativas dos educadores e do 

gerente do programa. Esta organização divide os educandos em quatro grupos de acordo com 

seguintes faixas etárias: 6 e 7 anos, 8 e 9 anos, 10 e 11 anos, 12 a 15 anos. O relato não está 

organizado por turma. 

2.2.7.2.1 Relatório 1 

Realizamos o “apoio à criança e ao adolescente”, período destinado à realização das 

tarefas escolares. A turma participou do Projeto Sustentabilidade, desenvolvendo atividades 

de pesquisa. Eles tiveram atividades recreativas, como jogos e brincadeiras que envolvam a 

movimentação do corpo, a interação e a cooperação; realizaram trabalhos manuais em tear e 

bordado, com confecção de peças como mantas e cachecóis. Fizeram artesanato, utilizando 

materiais variados, de acordo com os temas trabalhados em sala de aula e datas 

comemorativas. Confeccionaram  presentes para o Dia das Mães e tiveram rodas de conversa  

sobre temas de interesse dos grupos (a maioria dos assuntos tem sido relacionada ao projeto, 

porém outros temas são discutidos de acordo com a demanda de cada turma). Eles também 

participaram de contação de histórias, atividade desenvolvida por voluntários do grupo “Era 

uma Vez”, e que é realizada mensalmente (observamos que a Turma I tem participado 

ativamente desta atividade, interagindo com as contadoras e demonstrando muito interesse 

nas histórias). Houve atividades de musicalização através de aulas de flauta, coral e 

percussão, onde as crianlas aprendem as técnicas de cada instrumento. As crianças tinham 

horário livre para pesquisa e trabalhos escolares, entretenimento, diversão, interação, 

conhecimentos e informações através da internet. Houve uma homenagem às mães, atividade 
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que foi realizada no teatro da EMEI Santos Dumont (que gentilmente cedeu o espaço). 

Ocorreu a posse do novo grupo do Conselho de Jovens, eleito pelos educandos do CCA 

APROCIMA. Esse evento contou com a presença da supervisora de CRAS. Em homenagem 

ao Dia das Mães, as crianças participaram de uma apresentação de flauta, coral e percussão no 

Shopping Market Place, evento promovido em parceria entre o shopping e o Conservatório 

Beethoven; elas também assistiram ao espetáculo “Alice no país das maravilhas” no Teatro 

Bradesco. 

2.2.7.2.2 Relatório 2 

As crianças realizaram atividades de apoio à criança e o adolescente: período 

destinado à realização das tarefas escolares, auxílio individualizado ou em grupo para os que 

tiverem dificuldades. Continuaram o Projeto Sustentabilidade, tiveram atividades recreativas, 

com jogos e brincadeiras, execução de trabalhos manuais em tear e bordado e artesanato com 

materiais variados. Fizeram atividades relacionadas à Festa Junina, rodas de conversa sobre 

temas de interesse dos grupos, contação de histórias, musicalização, horário livre para 

pesquisa e trabalhos escolares com uso da internet, oficina PETI. No Dia Nacional e 

Internacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, foi desenvolvida uma oficina 

com os educandos sobre o tema, com atividades de leitura, roda de conversa, desenhos, 

apresentação de vídeo, elaboração de cartazes e encenações. (Foi uma atividade muito 

produtiva, com grande participação dos educandos, que demonstraram conhecimento e 

interesse pelo tema). Eles realizaram a Festa Junina e a festa dos aniversariantes do mês. 

Houve também a comemoração dos 40 anos da APROCIMA. (Nesta atividade, contamos com 

a participação ativa do Conselho de Jovens, que foi responsável por toda organização e 

execução da festa). 

 

2.2.7.2.3 Relatório 3 

Realizamos algumas rodas de conversas sobre: natureza, meio ambiente e animais. 

Fizemos atividades em cartolina, confeccionamos trabalhos com material reciclado e 

miçangas, onde cada um criou o seu. A recreação foi com cordas, bambolês, amarelinhas e 

jogos em sala. Proporcionamos, na Semana da Criança, um passeio ao teatro Sérgio Cardoso 

para assistir à peça “Mônica Mundi, a volta ao mundo com a Turma da Mônica”. Tivemos 

contação de histórias com o grupo “Era uma Vez”, fomos ao Parque Ecológico do Tietê com 
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as famílias, e finalizamos com os aniversariantes do mês com bastantes brincadeiras e 

guloseimas. 

2.2.7.3 Relatório do CCA Vila Anglo 

            Foram lidos três relatórios: dos meses de abril, maio e junho. Neles está descrita uma 

relação de atividades desenvolvidas pelos educandos. O relato é feito pelos educadores, e ao 

final de cada um, o gerente faz uma avaliação das ações do CCA. Esta organização divide as 

turmas por módulos, sendo estes I, II, III e IV. O módulo I e II correspondem às turmas da 

manhã: I (6 a 11 anos) e II (12 a 14 anos). Os módulos III e IV correspondem às turmas da 

tarde: III (6 a 11 anos) e IV (12 a 14 anos). 

3.2.7.3.1 Relatório 1 

 Módulos I e III: os educandos comemoraram a festa da Páscoa, tiveram atividades com 

filmes e músicas, continuaram um projeto de leitura e escrita sobre “Água, Fonte de Vida”, 

fizeram arte com guache e recorte de jornais, recriando a paisagem de Van Gogh, através do 

desenho que foi apresentado para a turma. Assistiram a uma peça de teatro: “A dama e o 

vagabundo viajando pelo Brasil”. Segundo o educador, as crianças gostaram muito. Tiveram 

também uma palestra sobre “escovação correta dos dentes”, feita pela Dra. Roseli, da UBS 

Jardim Vera Cruz. Por fim, realizaram atividades esportivas e recreativas: futebol, queimada, 

jogos, corda, amarelinha, bonecas, casinha etc. 

 Módulos II e IV: os educandos comemoraram a Páscoa, continuaram o projeto Meio 

Ambiente com os textos “Água e Ação Verde”; tiveram atividades na sala de informática com 

pesquisas referentes ao projeto. Os educadores auxiliaram as crianças em pesquisas e em 

algumas dúvidas de português e matemática. Eles realizaram rodas de conversa sobre 

comportamento, alimentação e higiene, reproduziram uma obra de arte de Van Gogh, fizeram 

atividades esportivas e recreativas de futebol, jogos de mesa, queimada e corda, e assistiram a 

filmes educativos e à peça teatral “Alice e o Vagabundo viajando pelo Brasil” (a qual as 

crianças adoraram). Tiveram também uma oficina realizada pela Dra. Rosely, do posto de 

saúde, sobre como devemos cuidar dos dentes. 

 Módulo IV: os educandos continuaram o projeto Meio Ambiente com textos sobre 

reflorestamento, desmatamento e “a carta do índio”. Participaram de rodas de conversa sobre 

textos para melhor entendimento, interpretação e escrita, trabalharam com matemática de 

forma lúdica e, em português, trabalhou-se com o texto Português, uma das línguas mais 
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incongruentes, de Jô Soares. Produziram textos através da observação de cenas absurdas, 

tiveram uma oficina de arte (História de Vincent Van Gogh); houve a festa da Páscoa (foi 

muito boa, as crianças brincaram e ganharam ovos de páscoa e colomba), também assistiram à 

peça “A Dama e o Vagabundo Viajando pelo Brasil”. Participaram da oficina de saúde bucal 

com a Dra. Roseli, assistiram a um vídeo educativo (“Ilha das Flores”) e fizeram atividades 

esportivas e recreativas, como futebol, queimada, jogos de mesa. 

 O gerente destacou e avaliou as seguintes ações: continuamos o projeto Meio Ambiente, 

realizamos nossa festa da Páscoa, fizemos rodas de conversa semanalmente com todas as 

turmas, tivemos uma oficina de saúde bucal, com a dentista da UBS Jardim Vera Cruz, sobre 

escovação correta. Tivemos outra oficina, com o educador Fábio, sobre Van Gogh (que foi 

muito produtiva). Tivemos também um teatro com a peça “A dama e o Vagabundo viajando 

pelo Brasil” (que as crianças apreciaram muito). Estamos concluindo as manutenções na sala 

de atendimento às famílias e também no páteo do CCA. Estaremos realizando, no mês de 

maio, a eleição para a nova diretoria da Sociedade Amigos do Bairro. Realizamos nossa festa 

de aniversariantes do mês. 

2.2.7.3.2 Relatório 2   

 Módulos I e III: continuamos  ensaiando a poesia para a apresentação da homenagem 

para o Dia das Mães. No dia da apresentação, a participação das mães foi muito boa e a festa 

também. No projeto Meio Ambiente, o trabalho foi feito com poemas, caça-palavras, 

cruzadinha e histórias em quadrinhos. Tiveram também atividades com desenhos e colagens, 

jogos com bolas, cordas, queimada, futebol, pular corda e jogos de mesa como “banco 

imobiliário”, “uno” e “detetive”. Tiveram acompanhamento das lições de casa, artesanato e 

conversa sobre formas de comportamentos e avaliação da turma. 

 Módulos II e IV: os educandos ensaiaram uma poesia para o dia das mães (a 

apresentação do período da manhã agradou a todos). Continuamos o projeto Meio Ambiente 

“É meu, é seu, é nosso”, desenvolvendo atividades com textos e desenhos referentes à 

poluição do ar. Foram trabalhadas algumas dúvidas de português e matemática. Os educandos 

tiveram trabalho com textos reflexivos, e a roda de conversa foi destacada como um momento 

de conscientização e reflexão sobre o uso do celular, higiene e comportamentos. Eles tiveram 

uma oficina de colagem com material reciclado, dentro do projeto Meio Ambiente, e também 

realizaram atividades esportivas: futebol, queimada, corda, jogos de mesa. Assistiram a  

filmes educativos, participaram das atividades de informática, artesanato e fizeram uma festa 

dos aniversariantes do mês. 
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 Gerente: neste mês, ele citou que o programa incluiu o trabalho de um novo oficineiro; 

que, no Dia das Mães, as apresentações das turmas da manhã e da tarde emocionaram todos 

os participantes; que um café especial preparado pela equipe de apoio agradou a todos; que as 

eleições para a nova diretoria da Sociedade Amigos do Bairro teve boa participação dos pais e 

comunidade; que o programa pretende fazer com que os pais participem efetivamente do 

trabalho realizado no CCA; que as reformas na sala de atendimento e no páteo deverão estar 

concluídas no próximo mês; e que nossa festa dos aniversariantes do mês teve bolo, lanches, 

refrigerante e muita diversão para as crianças. 

 

2.2.7.3.3 Relatório 3   

 Módulos I e III: neste mês encerramos a primeira etapa do projeto Meio Ambiente 

com algumas atividades de leitura e escrita. Trabalhamos, também, com alguns tipos de 

comida típica de Festa Junina. Iniciamos os preparativos para a Festa Julina com atividades de 

artes  na confecção de bandeirinhas, de balões e outros enfeites com material reciclado. 

Iniciamos a divulgação da festa com confecção de panfletos e começamos os ensaios para a 

dança da quadrilha. Realizamos atividades com jogos educativos, como treinos de futebol e 

queimada. Confeccionamos jogos de montagem e desenhos para a Festa Julina, tivemos uma 

oficina sobre sexualidade, onde os pais puderam tirar várias dúvidas sobre o tema. 

 Módulos II e IV: continuamos o projeto Meio Ambiente, com textos sobre a poluição 

do ar e poluição da água, desenvolvemos atividades e desenhos, trabalhamos alguns textos, 

como, por exemplo, Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, para interpretação; e 

tiramos algumas dúvidas de lições de casa de Português e Matemática para ajudar nas 

atividades escolares. Ensaiamos a quadrilha para Festa Julina, confeccionamos enfeites com 

material reciclado para Festa Junina com o oficineiro Fábio. Tivemos atividades esportivas, 

como futebol e queimada, para treinamento para as Olimpíadas. Tivemos uma palestra com o 

tema sexualidade para orientação dos educandos. Efetuamos também, no bairro, uma 

panfletagem sobre a nossa Festa Junina. Encerramos o mês com festa dos aniversariantes, a 

qual as crianças gostaram muito. 

 Gerente: estamos encerrando a 1ª etapa com revisões e confecção dos portfólios, 

realizamos uma oficina (“Sexualidade: como entender e conversar com as crianças sobre este 

tema”), (a palestra foi muito produtiva, conseguimos esclarecer vários pontos para os pais e 

educadores). Estamos realizando os preparativos para a Festa Julina, aproveitando materiais 

recicláveis. Reforçamos os treinos para os Jogos Olímpicos que deverão se realizar no mês de 
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julho. Temos realizado constantemente rodas de conversa, com a participação revezada da 

equipe, sobre os temas: comportamento, organização e higiene. No fechamento do mês, 

discutimos a organização da Festa Julina e avaliamos a oficina; e já agendamos a próxima 

para o mês de agosto. Realizamos nossa festa de aniversariantes do mês. 

2.2.8 Análise dos Relatórios 

 A leitura dos relatórios facilita a compreensão de como se configuram, na prática, as 

ações do programa CCA. É possível perceber quais são as áreas de maior destaque, como a 

pedagogia acontece, quais são as atividades e os parceiros envolvidos nas ações, quais 

relações as organizações estabelecem com o entorno para realizar seus projetos, ou seja, que 

rede elas acessam e como se dá essa participação; como é realizada a avaliação das atividades 

e de que forma os educandos atuam. 

 Inicialmente, podemos perceber que as três organizações, além da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, possuem outros parceiros para realizar 

suas ações. Foram citados: Unidades Básicas de Saúde, grupos de voluntários, equipamentos 

da área de Cultura, projetos em parceria com empresas. Isto significa que as organizações 

possuem uma rede de relações capazes de enriquecer e auxiliar seus trabalhos. Porém é 

importante destacar que em nenhum relatório aparece o contato com as escolas do entorno. 

Apesar da falta de aproximação do CCA com as escolas, nos relatórios fica evidente a 

preocupação em oferecer espaços, tecnologia, tempo e acompanhamento dos educadores para 

a realização das atividades escolares. O lúdico educativo, tão valorizado por Azevedo (2014), 

está muito presente na descrição das atividades, assim como as atividades esportivas (em duas 

organizações, estas atividades contam com parceiros externos, a saber, nas aulas de tênis e no 

projeto Craques do Futuro). 

 Citada pelas três organizações, a roda de conversa é destacada como uma prática 

muito importante para os CCAs. Esta atividade garante aos educandos um espaço de diálogo 

com educadores e gerentes. Nesse aspecto, do diálogo, uma organização relata a eleição para 

o novo conselho dos educandos, que contou até com a presença de representantes do poder 

público. Outro aspecto comum entre as três organizações é a presença da família nos CCAs, 

participando dos eventos, dos projetos direcionados para os pais, e também atuando 

politicamente como membro da Sociedade Amigos de Bairro. Os relatórios também 

apresentam marcas da presença de ritos religiosos, sobretudo nas duas organizações que têm 

como fundadores congregações religiosas; uma presença que não se dá de forma doutrinária, 

com normas e regras típicas, mas está presente no calendário das ações. A arte e o artesanato 
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também são atividades que têm destaque nos CCAs. Música, artes visuais, canto, 

dramatização, dança e artesanato estão presentes nos relatórios das três organizações. 

  Os relatórios, em sua maioria, estão mais focados na descrição das atividades, tendo 

poucas análises dos educadores e dos gerentes em relação aos resultados do trabalho. Quando 

são emitidos pareceres sobre os educandos, os discursos estão mais concentrados no 

comportamento deles (agressividade, participação, apatia). A linguagem pedagógica, muitas 

vezes, não está presente nos relatórios; é possível que a não exigência de formação acadêmica 

dos educadores, ou a falta de uma formação pedagógica interna, tenha gerado esta 

dificuldade. Nos relatórios existem marcas de utilização da “pedagogia de projetos” – 

concepção metodológica herdada do pensamento educacional de John Dewey, tendo como 

principal representante, no Brasil,  Anísio Teixeira. Essa proposta está centrada em atividades 

nas quais os educandos, a partir de uma dada situação, passam a resolver problemas e, assim, 

pela necessidade de resolvê-los, desenvolvem conhecimentos e habilidades para ser utilizados 

como ferramentas de resolução (WESTBROOK, 2010).  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A intencionalidade pedagógica, segundo Gohn (2006), coloca o Centro para Crianças 

e Adolescentes dentro da perspetiva de educação não formal. Nessa gênese, o que diferencia o 

CCA das escolas é o currículo oficial, o qual confere às instituições escolares o caráter de 

educação formal. Parece ser uma distinção simples, mas, na verdade, pode ser um fator 

determinante nessa relação entre ONG e escola. De fato, os Centros Para Crianças e 

Adolescentes (CCAs) têm potencialidades importantes, que podem realmente contribuir com 

a construção e a expansão da educação integral. Como defende Carvalho (2012), essas 

organizações possuem um espaço físico apropriado, valorizam a inclusão, a tradição, a 

convivência, e constroem conhecimentos. Porém considerar que o programa atende os 

objetivos das duas Secretarias equivale a afirmar que os CCAs cumprem o currículo oficial 

das escolas públicas, sendo que este não é o papel do programa. 

 As análises revelam que existe, sim, um know-how (conhecimento prático) destas 

organizações no que diz respeito à capacidade de atuar em rede e junto às famílias dos 

educandos. Esta experiência, valorizada por Borges (2010), pode ajudar as escolas a se 

aproximarem mais das comunidades. Entretanto, mesmo que essas potencialidades 

contribuam, e muito, com as propostas educacionais, não se pode afirmar que o simples fato 

de o educando frequentar os dois espaços o credencia a receber os benefícios da educação 

integral, como propõe Coelho (2010). É preciso que estas ações sejam previstas no projeto 

político-pedagógico das escolas, e que sejam incluídas no currículo escolar. Caso contrário, 

corre-se o risco de criar algumas anomalias pedagógicas, como o “aluno em tempo integral”, 

isto é, aquele que permanece por mais tempo na escola, mas não tem uma formação integral; 

ou ainda, como apontou Torales (2012), pode-se gerar uma dicotomia entre a “escola da 

brincadeira” e a “escola séria”. 

 Diante deste contexto de potencialidades e desafios, o papel do Professor Orientador 

de Educação Integral (POEI), têm extrema importância. Como apontou o Decreto, é ele quem 

fará a interlocação, ou seja, a aproximação e a integração entre as escolas, as ações das  

organizações sociais e equipamentos de outras secretarias. Trata-se de um desafio bastante 

complexo, uma vez que, conforme prevê o programa, o escolhido para a função de POEI deve 

ser um dos professores da equipe escolar. Um docente posto no status de coordenador e gestor 

de uma política pública. A função de Professor Orientador de Educação Integral (POEI) pode 

ter sido criada justamente para superar os desafios e dilemas de aproximação com outros 

parceiros na realização das atividades.Este cenário denota que o programa deveria ter sido 
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proposto por um conjunto de pastas das secretarias do município, e não por uma única pasta, o 

que facilitaria a compreensão das ações integradoras dos equipamentos. 

 Apesar de ser perceptivo o valor da convivência nos CCAs, nota-se que existe uma 

preocupação com o desenvolvimento do indivíduo a fim de melhorar sua socialização. Seu 

comportamento é monitorado para que ele possa aproveitar mais o que é ofertado no 

programa, garantindo, assim, o progresso em seu desenvolvimento. Além dessas 

características, também foi possível encontrar marcas que aproximam o CCA da concepção 

desenvolvimentista liberal: a pedagogia de projetos e a ênfase dada às rodas de conversa, para 

avaliar e criar um canal de diálogo entre os envolvidos no programa, são traços importantes 

presentes nas propostas escolanovistas, principalmente as de origem deweyana. 

O trabalho com a família é destacado como uma ação que faz parte do programa, com 

projetos específicos para atender esses núcleos. O lúdico, o lazer e a prática esportiva estão 

muito presentes nas atividades, e o conhecimento é construído a partir do protagonismo do 

educando. Há uma grande preocupação em relação ao comportamento dos educandos. Pelos 

relatos, a socialização das crianças e adolescentes é um fator importante, no sentido de 

estimular a interação entre os colegas e para que eles possam aproveitar melhor as atividades 

desenvolvidas. 

Em relação à política de expansão da educação integral, é preciso fazer algumas 

considerações. A rede estadual, com o Programa Ensino Integral, não propôs apenas uma 

mudança na concepção curricular, por conta da ampliação do tempo em que o aluno 

permanece na escola; ela implementou, na verdade, um outro projeto pedagógico, diferente 

daquele presente nas demais unidades escolares da rede. Isso significa que somente os alunos 

que frequentam o Programa Ensino Integral terão uma formação diferenciada. O que a rede 

instaurou foi um outro modelo de escola; agora temos, nas unidades estaduais, alunos 

integrais e alunos parciais. 

Uma outra questão a ser pensada: qual é o perfil do público que frequenta o Programa 

Ensino Integral, sobretudo os estudantes de Ensino Médio? Uma vez que o programa se 

estende a alunos que, muitas vezes, só podem estudar no período noturno, como eles são 

contemplados? Poderão ter acesso a uma formação integral? 

 Em relação ao Programa São Paulo Integral, ainda não foram apresentados os modelos 

teóricos e práticos que a rede municipal de ensino utilizará. Contudo, fica evidente que a 

parceria com as organizações sociais e o trabalho intersetorial terá papel fundamental para a 

execução desse programa. Nesse sentido, a pesquisa apresentada pôde revelar que há uma real 



67 
 

potencialidade por parte das organizações sociais do município para atender alunos das 

escolas públicas no contraturno. Existem espaços apropriados que comportam um número 

considerável de estudantes, de modo a criar um ambiente propício à realização das atividades. 

As organizações possuem uma equipe (composta por coordenadores pedagógicos, educadores, 

administradores, cozinheiras e auxiliares de limpeza) capaz de desenvolver as atividades e 

administrar as ações da instituição. Os CCAs também possuem know how (conhecimento 

prático) de relação com as comunidades, o que possibilita uma maior aproximação da escola 

com as famílias que moram no entorno.  

 Entretanto, existem desafios importantes a serem superados, o maior deles, é que a 

pasta da Assistência Social tem propostas muito diferentes da pasta da Educação. Enquanto a 

primeira está inteiramente alicerçada na doutrina da proteção social, a segunda preza pela 

aprendizagem do currículo oficial. Essa diferença de propostas fica materializada nos 

relatórios e nos planos de trabalho, onde não existe uma preocupação, e nem faz parte do 

cotidiano dos CCAs, encontros ou reuniões com as escolas. O contrário também se confirma, 

pois não há um acompanhamento da rotina de atividades dos CCAs por parte das unidades de 

ensino. Esta falta de diálogo entre CCA e escola, como já havia descrito Romero (2011), pode 

parecer normal, mas não corresponde à proposta que consta nos documentos oficiais de ambas 

as instituições. Nos documentos, o CCA afirma sua preocupação com o desempenho dos 

educandos na escola; em contrapartida, não é difícil encontrar, nos projetos políticos-

pedagógicos das escolas, a relevância da relação com a comunidade. 

 No que concerne às aproximações e distanciamentos das perspectivas apontadas por 

Ghanem (2012), podemos afirmar que, pelo fato de as organizações realizarem atividades que 

deveriam ser de incumbência do Estado, elas se inserem em uma perspectiva de relação 

paliativa junto à União. Porém as perspectivas propostas pelo autor são configuradas a partir 

da parceria que se tem com o poder público, ou seja, as perspectivas das organizações estão 

diretamente relacionadas com sua intencionalidade e com suas ações políticas perante o 

Estado. 

 Conforme o parecer de pensadores e pesquisadores citados nesta pesquisa, bem como 

os resultados do levantamento aqui apresentado, conclui-se que não é possível afirmar que a 

ampliação de jornada do aluno se configura, por si só, como educação integral, e nem que 

utilizar espaços diferenciados garante a consecução da proposta; ou ainda, que um currículo 

com atividades diversificadas é suficiente para atender esta complexa tarefa, que é a educação 

integral. É preciso delimitar com maior precisão o tipo de formação realmente necessária para 

se construir um “homem integral”. Tendo em vista as concepções historicamente 
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reconhecidas de educação integral, as quais estão vinculadas a valores humanos e ideais 

políticos, é fundamental saber selecionar as propostas que melhor atendem às necessidades de 

nosso tempo. O tipo de educação que se oferece à população indica não apenas o tipo de 

cidadão que pretendemos formar, mas, principalmente, o tipo de sociedade que queremos 

construir. 
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APROCIMA – ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA 

CNPJ: 47.384.102/0001-11 

RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO N.º 25.357 DE 17/02/88 
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PLANO DE TRABALHO 2015 – CCA APROCIMA 

 

Dados Institucionais 

 

Nome da Entidade: APROCIMA – Associação Promocional do Coração 

Imaculado de Maria 

Endereço: Rua Dr. Homem de Mello, 913.     Bairro: Perdizes. 

CEP: 05007-002     Fone/Fax: 3872-6485    Cidade: São Paulo    Estado: SP 

E-mail: aprocima@aprocima.org.br      Site: www.aprocima.org.br 

CNPJ: 47.384.102/0001-11    

Registro CMDCA: 316 

 

Finalidades Estatuárias: 

A APROCIMA tem por finalidade promover por todos os meios ao seu alcance 

assistência social, moral, educacional, física, religiosa e profissional aos 

necessitados, em especial a menores carentes, sem discriminação de credo, cor, 

raça, idade, sexo ou nacionalidade, como meio de proteção e promoção das 

pessoas. Para atender a estas finalidades desenvolve esforços, dentro de suas 

especialidades e possibilidades no sentido de: 

mailto:aprocima@aprocima.org.br
http://www.aprocima.org.br/
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- promover ações beneficentes quaisquer, pela contribuição de seus associados, 

terceiros e benfeitores, por receitas provenientes de serviços prestados, de 

bazares, de algum produto produzido ou não na entidade, dos rendimentos 

patrimoniais, donativos, convênios e subvenções do Poder Público, aplicando 

integralmente o resultado dessas operações na consecução dos fins sociais acima 

mencionados; 

- no atendimento de seus assistidos e destinatários, na promoção da coletividade, 

do bem comum, no interesse social, com a concessão de gratuidade na prestação 

de seus bens e serviços e na concessão de uso de seus bens móveis e imóveis. 

Objetivos Gerais: 

 Atendimento de crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos provenientes de 

famílias de baixa renda, que estejam em situação de risco pessoal e social, 

visando  favorecer o seu desenvolvimento sócio-educativo, ocupando-as no 

período não escolar, retirando-as da rua e orientando-as em todos os sentidos, 

proporcionando-lhes um espaço onde possam vivenciar experiências que as 

enriqueçam para a vida, enquanto indivíduos e cidadãos. Paralelamente 

desenvolvemos junto aos adolescentes questões relacionadas ao seu 

desenvolvimento físico, social e emocional.  
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APROCIMA – ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA 

CNPJ: 47.384.102/0001-11 

RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO N.º 25.357 DE 17/02/88 

RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO N.º 28.277 DE 15/03/88 

RECONHECIDA DE UTILIDADE  PÚBLICA  FEDERAL  DECRETO N.º 98.446 DE 24/11/89 

 

Objetivos Específicos: 

- atender as crianças e jovens em espaço agradável e adequado, de forma a 

garantir o estar e o brincar, bem como auxiliá-los nas dificuldades escolares; 

-  desenvolver atividades que propiciem o despertar da criatividade, a 

descoberta, o desenvolvimento e a valorização de si e dos outros e a reflexão 

crítica;  

- oferecer alimentação balanceada e de boa qualidade, que atenda as 

necessidades nutricionais dos educandos; 

- a programação desenvolvida estará baseada no interesse manifestado pelas 

crianças, com a preocupação de permitir a participação, a construção do saber, a 

organização do lar e o trabalho. 

- promover integração entre os grupos, bem como de suas famílias; 

Origem dos Recursos: 

Os recursos da entidade provêm, em sua maioria de subvenção pública, através 

de convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social. Também dispõe de recursos vindos de doações de contribuintes e 

associados. 

Infraestrutura: 

Para o atendimento do CCA a Entidade dispõe sede própria, situada no bairro de 

Perdizes, sendo um sobrado com 4 salas de aula, com capacidade para 30 

usuários por período em cada sala, uma biblioteca, uma brinquedoteca e sala de 

TV e secretaria. No prédio dos fundos estão o refeitório, a cozinha e a despensa, 

http://www.aprocima.org.br/
mailto:aprocima@aprocima.org.br
mailto:aprocimaperdizes@gmail.com
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equipada de acordo com as exigências legais; no piso superior deste prédio estão 

o laboratório de informática e a sala de artesanato. Dispõe ainda de banheiros 

masculino e feminino e lavanderia. A casa está toda mobiliada de acordo com as 

necessidades e o atendimento que realiza; conta ainda com material pedagógico 

e de escritório necessário para realização de suas atividades. 

 

Identificação do Serviço: 

A entidade oferece o serviço de CCA, Centro da Criança e do Adolescente, 

sendo chamado de CCA APROCIMA. 

 

- Público Alvo: crianças e adolescentes, na faixa etária entre 6 e 15 anos, filhos 

de mães que trabalham nas proximidades e residem na periferia ou moradores de 

cortiços do bairro, que se encontrem em situação de risco pessoal e social e que 

necessariamente estejam freqüentando escola regular. 

- Capacidade de atendimento : 240 usuários. 

- Recursos financeiros utilizados: para prestação deste serviço a entidade utiliza 

recursos advindos de convênio com SMADS, bem como outras receitas de 

doações de contribuintes e associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Dr. Homem de Mello, 913 – Perdizes – São Paulo/SP – Cep 05007-002 – Fone: (11) 3872-6485 



77 
 

Site: www.aprocima.org.br – e-mail: aprocima@aprocima.org.br; aprocimaperdizes@gmail.com 

 

APROCIMA – ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA 

CNPJ: 47.384.102/0001-11 

RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO N.º 25.357 DE 17/02/88 

RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO N.º 28.277 DE 15/03/88 

RECONHECIDA DE UTILIDADE  PÚBLICA  FEDERAL  DECRETO N.º 98.446 DE 24/11/89 

- Recursos Humanos envolvidos 

Função Escolaridade Regime de 

Contratação 

Carga Horária Tempo da 

Função 

Gerente Superior CLT 40 h semanais 39 anos 

Coord 

Pedagógica 

Superior CLT 40 h semanais 22 anos 

Ass. Técnico Ens Médio CLT 40 h semanais 27 anos 

Educadora Superior CLT 40 h semanais 25 anos 

Educadora Superior CLT 40 h semanais 13 anos 

Educadora Superior CLT 40 h semanais 4 anos 

Educador Ens Médio CLT 20 h semanais 9 anos 

Educadora Tear 

e bordado 

Ens Médio CLT 40 h semanais 23 anos 

Cozinheira Fund. incompleto CLT 40 h semanais 16 anos 

Aux. Cozinha Fund. 

Incompleto 

CLT 40 h semanais 7 anos 

Serv Gerais Fund. Incompleto CLT 40 h semanais 2 meses 

Serv Gerais Ens Médio CLT 40 h semanais 4 anos 

Serv Gerais Fund. Incompleto CLT 40 h semanais 9 anos 

Serv Gerais Fund. Incompleto CLT 40 h semanais 11 anos 

 

http://www.aprocima.org.br/
mailto:aprocima@aprocima.org.br
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Além destes, com vínculo empregatício, contamos com voluntários professores 

de música, de tênis e contadores de história. Temos também um oficineiro de 

capoeira, previsto no convênio com SMADS. 
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- Abrangência Territorial:  

A entidade localiza-se na região da sub prefeitura da Lapa e em sua maioria atende usuários 

desta região, porém recebemos também usuários de outras regiões do município e até de 

outros municípios próximos. 

Organização e Funcionamento: 

O CCA funciona de 2ª à 6ª feira, das 8:00 às 17:30, com dois turnos de funcionamento, sendo 

um das 8:00 às 12:30 e outro das 13:00 às 17:30. Atendemos 120 educandos por período, 

divididos em 4 grupos, de 6 e 7 anos, de 8 e 9 anos, de 10 e 11 anos e de 12 a 15 anos. 

Eventualmente são realizadas atividades aos sábados como passeios, festas,  competições 

esportivas e apresentações musicais. 

O CCA desenvolve atividades variadas de acordo com a faixa etária. Para todas as turmas 

fazemos um acompanhamento escolar, auxiliando nas lições e nas dificuldades escolares. A 

sala de informática tem sido utilizada para pesquisas e realização de trabalhos escolares.  

Temos como parceiro o Instituto Bethoveen, que oferece aulas de música, sendo canto, flauta 

e percussão, e a academia de tênis Sumaré Sports que oferece as aulas de tênis. 

Oferecemos também, para a faixa de 11 a 15 anos aulas de tear e bordado. Com o oficineiro 

dois grupos de educando estão tendo aula de capoeira. 

Os educadores desenvolvem com as crianças e jovens atividades de estudo, pesquisa, leitura, 

escrita e artesanato, relacionadas ao tema do projeto, que é Sustentabilidade, bem como outros 

temas de interesse que surjam no decorrer das atividades. 

Para todos os grupos temos atividades de iniciação esportiva e recreação. 

Metodologia : trabalhamos através da metodologia de projetos, sempre com temas 

relacionados a atualidades e que estejam dentro do contexto do universo que envolve a 

criança e o adolescente. Normalmente um mesmo tema é trabalhado pelos demais CCA’s da 

região, o que permite discussões e trocas de experiências, com uma apresentação no final do 
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ano, com a participação de todos. O objetivo deste trabalho é o de educação social. Para as 

aulas de música a metodologia utilizada é específica ao aprendizado de cada modalidade.Rua 
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 Anexo 2 

 

 APROCIMA – Associação Promocional do Coração Imaculado de Maria 

 

Centro da Criança e do Adolescente APROCIMA 

 

Maio de 2015 

 

Tipo de atividade Dia/Semana Horário N.º de 

Grupos 

N.º de 

Usuários 

Apoio à criança e ao 

adolescente 

2.ª à 6.ª feira 8:30 às 9:30 

13:30 às 14:30 

8 240 

Projeto: Sustentabilidade 2 x por semana  8 240 

Recreação 2.ª e 6.ª feira 9:30 às 10:00 

14:30 às 15:00 

8 240 

Tear e Bordado 3.ª e 5.ª 

3.ª e 4.ª 

9:00 às 11:30 

14:00 às 16:30 

4 60 

Artesanato 1 x por semana 9:30 às 11:00 

14:30 às 16:00 

8 240 

Roda de Conversa 1 x por semana 10:00 às 11:00 

15:00 ás 16:00 

8 240 

Contação de Histórias 1 x por mês 9:00 às 10:00 

14:00  às 15:00 

4 120 

Musicalização 2ª e 4ª feira 9:00 às 11:30 

14:00 às 16:30 

8 240 

Tênis 3ª feira 

 

 

13:00 às 14:00 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

Internet USUÁRIO 2.ª à 6.ª feira 8:30 às 10:00 

13:30 às 15:00 

8 240 

Eventos:  

- Posse Conselho de Jovens 

- Apresentação SP Market 

- Apresentação – Mês das 

Mães 

- Teatro Bradesco 

 

  

1 x por mês    

 

Descrição da Atividades 

Apoio à criança e ao aolescente: período destinado a realização das tarefas escolares; auxílio 

individual ou em grupo para os que tiverem dificuldades. 

http://www.aprocima.org.br/
mailto:aprocima@aprocima.org.br
mailto:aprocimaperdizes@gmail.com
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Projeto Sustentabilidade: desenvolvimento de atividades de pesquisa e produção do projeto. 

Pinturas, desenhos, colagens, produção de cartazes 

Recreação: atividades recreativas, como jogos e brincadeiras que envolvam a movimentação 

do corpo, a interação e a cooperação. 

Tear manual e bordado: execução de trabalhos manuais em tear e bordado, com confecção de 

peças como mantas e cachecóis.  

Artesanato: atividades diversificadas, utilizando materiais variados, de acordo com os temas 

trabalhados em sala de aula e Datas Comemorativas. Confecção do presente do Dia das Mães. 

Rodas de Conversa:  sobre temas de interesse dos grupos. A maioria dos assuntos tem sido 

relacionados ao Projeto, outros são discutidos de acordo com a demanda de cada turma. 

Contação de Histórias:  atividade realizada por voluntários do Grupo Era Uma Vez, realizada 

uma vez por mês. Observamos que a Turma I tem participado ativamente desta atividade, 

interagindo com as contadoras e demonstrando muito interesse. 

Musicalização:  atividades de musicalização, através de aulas de flauta, coral e percussão,  

Aprendizado das técnicas de cada instrumento.   

Internet Usuários: horário livre para pesquisa e trabalhos escolares; entretenimento, diversão, 

interação, conhecimentos e informações.  

 

Homenagem às Mães:  

 

Posse do novo grupo do Conselho de Jovens, eleito pelos educando do CCA APROCIMA- 

presença da supervisora de CRAS Ma. 

 

Atividade realizada no sábado, dia 30/05.  Cada turma fez uma apresentação de música ou 

poesia em homenagem a elas. Esta atividade foi realizada no teatro da EMEI Santos Dumont, 

que gentilmente nos cedeu o espaço. 

 

Os grupos especiais de flauta, coral e percussão participaram de uma apresentação no 

Shopping Market Place, evento promovido pela parceria entre o shopping e o Conservatório 

Beethoven, em homenagem ao Dia das Mães. 

 

No dia 23/05 um grupo de educandos foi ao Teatro Bradesco assistir ao espetáculo “ALICE 

NO PAÍS DAS MARAVILHAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
PLANEJAMENTO JUNHO/2015 
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- Reunião Fórum da Criança e Adolescente 

- Atividades do Projeto Sustentabilidade 

- Preparação para os Jogos Olímpicos 

- Recreação Livre e Dirigida 

- Atividades de artes e artesanato relacionadas à Festa Junina 

- Contação de Histórias – Era uma Vez 

-  Atividades do Instituto Pólen 

- Festa do aniversariantes e Junina. 

Anexo 3 

APROCIMA – Associação Promocional do Coração Imaculado de Maria 

 

Centro da Criança e do Adolescente APROCIMA 

 

Junho de 2015 

 

Tipo de atividade Dia/Semana Horário N.º de 

Grupos 

N.º de 

Usuários 

Apoio à criança e ao 

adolescente 

2.ª à 6.ª feira 8:30 às 9:30 

13:30 às 14:30 

8 240 

Projeto: Sustentabilidade 2 x por semana  8 240 

Recreação 2.ª e 6.ª feira 9:30 às 10:00 

14:30 às 15:00 

8 240 

Tear e Bordado 3.ª e 5.ª 

3.ª e 4.ª 

9:00 às 11:30 

14:00 às 16:30 

4 60 

Artesanato 1 x por semana 9:30 às 11:00 

14:30 às 16:00 

8 240 

Roda de Conversa 1 x por semana 10:00 às 11:00 

15:00 ás 16:00 

8 240 

Contação de Histórias 1 x por mês 9:00 às 10:00 

14:00  às 15:00 

4 120 

Musicalização 2ª e 4ª feira 9:00 às 11:30 

14:00 às 16:30 

8 240 

Tênis 3ª feira 

 

 

13:00 às 14:00 

 

 

1 

 

 

30 

Internet USUÁRIO 2.ª à 6.ª feira 8:30 às 10:00 

13:30 às 15:00 

8 240 

Eventos:  

- Oficina PETI 

- Festa Junina e 

Aniversariantes 

1 x por mês    

 

 
 

 

Descrição da Atividades 

Apoio à criança e adolescente: período destinado a realização das tarefas escolares; auxílio 

individual ou em grupo para os que tiverem dificuldades.  

Projeto: SUSTENTABILIDADE: desenvolvimento das atividades de pesquisa e produção do 

projeto. Atividades escritas, discussões. 
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Recreação: atividades recreativas, como jogos e brincadeiras, que envolvam a movimentação 

do corpo, a interação e a cooperação. 

 

Tear manual e bordado: execução de trabalhos manuais em tear e bordado, com confecção de 

peças como toalhas, panos de prato, mantas e cachecóis.  

Artesanato: atividades diversificadas, utilizando materiais variados, de acordo com os temas 

trabalhados em sala de aula e Datas Comemorativas. Atividades relacionadas à Festa Junina. 

Rodas de Conversa:  rodas de conversa sobre temas de interesse dos grupos. 

 

Contação de Histórias:  atividade realizada por voluntários do Grupo Era Uma Vez, realizada 

uma vez por mês. O grupo apresenta um repertório de histórias bem variado. 

Musicalização:  atividades de musicalização, através de aulas de flauta, coral e percussão,  

Aprendizado das técnicas de cada instrumento. Interação do trabalho dos grupos de cada 

instrumento. Ensaios. 

Internet Usuários: horário livre para pesquisa e trabalhos escolares; entretenimento, diversão, 

interação, conhecimentos e informações.  

 

Oficina PETI: no Dia Nacional e Internacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil foi desenvolvida uma oficina com os educandos sobre o tema, com atividades de 

leitura, roda de conversa, desenhos, apresentação de vídeo, elaboração de cartazes e 

encenações. Foi uma atividade muito produtiva, com grande participação dos educandos, que 

demonstraram conhecimento e interesse pelo tema. 

 

FESTA JUNINA E ANIVERSARIANTES: comemoração junina, juntamente com os 

aniversariantes do mês. Comemoração dos 40 anos da APROCIMA. Nesta atividade 

contamos com a participação ativa do Conselho de Jovens, que foi responsável por toda 

organização e execução da festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO – JULHO/2015 

 

Para este mês estão previstas atividades de recreação, jogos, brincadeiras, passeios, 
pic-nic, que serão desenvolvidas de acordo com a frequência dos educandos, já que estarão 

em período de férias escolares. No dia 24/07, iremos ao Teatro Bradesco assistir ao espetáculo 

Disney Live! O caminho mágico de Mickey e Minie. 
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Anexo 4  APROCIMA  

Associação Promocional do Coração Imaculado de Maria  

 

           Avaliação Outubro _ 2015 

                       Turma ll _ Manhã e Tarde 

 

 

Realizamos algumas rodas de conversas sobre Natureza, Meio 

ambiente e animais com, também, atividades em cartolina. 

Confecção de trabalhinhos com reciclados e miçangas onde 

cada um criou o seu. 

A recreação foi com cordas, bambolês, amarelinhas e jogos em 

sala. 

Proporcionamos a semana da criança com passeio ao Teatro 

Sérgio Cardoso ver a peça “Mônica Mundi _ A volta ao mundo 

com a Turma da Mônica”, histórias com o Grupo Era uma Vez, 

cachorro quente, bolo, cinema com pipocas e jogos diversos 

em mesas colocadas no pátio. 

Fomos ao Parque Ecológico do Tietê com as famílias e, 

finalizamos com os aniversariantes do mês com bastantes 

brincadeiras e guloseimas.  
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São Paulo, 30 de Outubro de 2015. 

Educadora _ Sônia Rodrigues 

 

Anexo  5                                                           PLANO DE AÇÃO   

2014 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA 

Organização :   SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO SICILIANO ANGLO BRASILEIRA 

Endereço: Rua Pedro Soares de Almeida, 134  

Bairro  :  Vila Anglo Brasileira 

Tel.:  3673 5471  -  CEP : 05029-030 

Email :  ccavilaanglo@outlook.com.br 

Distrito :  Perdizes     Subprefeitura  :  Lapa 

 

  

Serviços Oferecidos : 

Tipo de Serviço : Centro para Crianças e Adolescentes Vila Anglo 

Número de vagas conveniadas :  120  -  Faixa etária :  06 a 14 anos e 11 meses 

Horário de Funcionamento :  2ª  à  6ª feira  -   7:30 as 16:30 hs. 

Custo Mensal Previsto  :  R$ 33.113,12 

Endereço : Rua Pedro Soares de Almeida, 134 

 

Tipo de Serviço : MOVA SAB-SAB  ( Educação de Jovens e Adultos ) 

Convênio com a PMSP  - Secretaria da Educação  .  

Atendimento atual :  40 

Horário de Funcionamento : 2ª  à  5ª feira  -  19:30 as 22:00 hs. 

Endereço : Rua Pedro Soares de Almeida, 134 – Vila Anglo Brasileira 

 

mailto:ccavilaanglo@outlook.com.br
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 O Centro para Crianças e  Adolescentes Vila Anglo e o Mova Sab-Sab utilizam um espaço cedido pela 

E.E. Prof. Mauro de Oliveira, local conquistado pela Sociedade Amigos do Bairro e comunidade  junto à 

Secretaria da Educação. 

 

 

. 

 
A  -  FINALIDADES ESTATUTÁRIAS : 
 
 
Conforme Art. 2º - A Sociedade tem por finalidades : 
 

  I  - Organizar os associados e moradores para melhorar a qualidade de vida da  comunidade. 

II -    Articular-se com os moradores, trabalhadores do comércio e indústria do   bairro para 

pleitear  junto aos órgãos municipais, estaduais, federais e iniciativa privada, serviços 

gratuitos que atendam as necessidades de idosos, jovens e crianças da comunidade. 

 III  -  Criar e desenvolver em suas bases atividades culturais,  esportivas,   recreativas, 

religiosas, assistenciais, educativas, de saúde, de meio ambiente e outras. 

 IV - Viabilizar convênios e recursos para desenvolver trabalhos que,   venham beneficiar as 

crianças, os jovens, os adultos, os idosos e outros. Em todos âmbitos, internacional, 

federal, estadual, municipal e privado. 

V - Desenvolver programas na área de Assistência Social voltados a crianças ,  adolescentes , 

jovens ,  idosos e famílias em situação de risco pessoal e social e vulnerabilidade. 

 
 
 
ATENDIMENTO  ( CCA VILA ANGLO) :  
 
Número de vagas  :   120     Faixa etária :  06 a 14 anos e 11meses   

Atendimento  :  Período da manhã  -  60    -  Período da Tarde  -  60 

Horário de Funcionamento :  7:30 as 16:30 h  

 
 
B  -  OBJETIVOS  : 
 

 

OBJETIVO GERAL : 

 

Oferecer espaço de estar e convívio, gratuito, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, priorizando àquelas que se 

encontram em situação de risco e vulnerabilidade,no horário alternado ao da escola, por vinte horas semanais, assegurando proteção 

social , num espaço sócioeducativo, cultural , afetivo , recreativo e uma alimentação balanceada, cujas atividades possibilitem 
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experiências enriquecedoras para sua vida como indivíduo e cidadão , garantindo os seus direitos visando a sociabilidade , a autonomia 

e a convivência em grupo. 

 

 

 

ELABORAÇÃO  /  EXECUÇÃO  /  AVALIAÇÃO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 

 

 Proporcionar proteção social à criança e ao adolescente em situação de risco e 

vulnerabilidade oferecendo  espaço de estar e convívio, garantindo os seus direitos 

proporcionando  relações de afetividade e sociabilidade; 

 Fornecer alimentação balanceada com 50% das necessidades nutricionais diárias, 

estimulando e desenvolvendo hábitos alimentares; 

 Orientar e incentivar a criança e o adolescente ao estudo regular, investindo em atividades 

de leitura e escrita e de resolução de problemas, reforçando a  permanência e o 

aproveitamento na rede pública de educação formal; 

 Oferecer atividades de Iniciação à Informática, possibilitando à inclusão digital;  

 Criar movimentos de reflexão, discussão e orientação quanto aos valores morais, sociais, 

favorecendo o respeito a si próprio e aos outros; 

 Criar dentro de todas as atividades condições para livre expressão de pensamentos e idéias, 

desenvolvendo a criatividade, autonomia e senso critico, possibilitando o reconhecimento da 

interferência das suas escolhas no entorno; 

 Propiciar períodos de recreação  ,  esporte  e  lazer ,  desenvolvendo  noções   de 

organização, disciplina; desenvolvimento físico e motor de maneira harmônica e equilibrada, 

incentivando a convivência em grupo; 

 Criar estratégias de trabalho dentro de todas as atividades que favoreçam a participação dos 

pais e comunidade nos projetos ,oficinas e palestras oferecidas , fortalecendo o núcleo 

familiar e o protagonismo dos educandos; 

 Proporcionar um trabalho de escuta e orientação aos pais e comunidade oferecendo 

informações dos serviços da rede pública no entorno com encaminhamentos e 

acompanhamento destas demandas visando a garantia de direitos do munícipe; 

 Informatizar e manter atualizado o Banco de Dados dos usuários e demandatários; 

 Informatizar e manter atualizado o Banco de Dados da Rede dos Serviços Sócioassistenciais 

afetos a SubPrefeitura Lapa e da cidade atuando como referência e contra-referência; 
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 Desenvolver um Banco de Talentos com as famílias atendidas, possibilitando uma interação 

maior entre elas, visando a geração de renda através de suas habilidades e talentos; 

 Garantir instalações físicas adequadas para o desenvolvimento de todas as  atividades 

pertinentes as ofertas do Centro para Crianças e Adolescentes; 

 Disponibilizar recursos materiais e equipamentos quantitativos e qualitativos para execução 

das atividades globais ; 

 Investir na qualidade de vida e na formação sistemática dos funcionários; 

 Promover ações que contribuam com a saúde física,  emocional e social dos funcionários; 

 Inserir crianças portadoras de deficiências até o limite de 5% considerando a faixa etária por 

módulo,e a compatibilidade entre as ofertas e as necessidades dos usuários;  

 Desenvolver ações em parceria com a comunidade, a fim de que o Centro para Crianças e 

Adolescentes seja identificado como agregador das demandas da comunidade produzindo o 

fortalecimento do convívio de vizinhança e garantindo a busca pelos direitos de todos. 

 

METODOLOGIA : 

 

O Centro para Crianças e Adolescentes Vila Anglo tem como base a proposta Sócio 

Interacionista Construtivista. 

Educar e formar não pode e não deve ser um movimento neutro.Deve-se criar momentos de 

aprendizagens onde todos os atores do espaço sócio educativo busquem constantemente o diálogo, 

a liberdade, a dignidade a cidadania plena. 

Todas crianças e famílias trazem consigo suas histórias e seus conhecimentos da comunidade 

em que vivem, que devem ser considerados no planejamento de todas as ações de um espaço sócio 

educativo. 

 A interação entre Educandos, Educadores e outros atores, nas diversas situações que se 

apresentam são oportunidades de valorizar a expressão, o compartilhar, a sociabilidade e a 

autonomia , de se criar laços afetivos , de confiança, de respeito mútuo que favoreçam o 

desenvolvimento cognitivo , pessoal, emocional e social.  

A aprendizagem ocorre num movimento ativo, continuo e com a participação de todos, onde 

Educandos, Educadores e atores são sujeitos que ensinam e aprendem. 
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 Desta forma o educando irá crescer  e se desenvolver com o outro na troca de idéias e na 

convivência. 

A aprendizagem compreende situações significativas, que partem do saber das crianças do 

seu meio de convivência; elas têm um caráter lúdico , prazeroso , procura envolver os participantes 

para criar vínculos afetivos e de forma coletiva estabelecer metas e objetivos comuns. 

As situações diversificadas devem propiciar , a curiosidade, a exploração, o contato com 

diversas áreas de conhecimento construídos pela humanidade, favorecer o desenvolvimento da 

sensibilidade , possibilitando a expressão e o respeito às diferentes maneiras de pensar e de atuar. 

As situações planejadas possuem metas , objetivos claros e definidos de forma coletiva. As 

etapas devem ser organizadas e registradas de forma sistemática, onde as avaliações também 

devem ocorrer de forma coletiva.Para isso toma-se como base: 

Os 4 pilares da Educação : 

Aprender a conhecer : 

Esta aprendizagem visa buscar o domínio dos instrumentos de conhecimento para que se 

possa compreender o mundo em que vivemos. 

Buscar compreender, conhecer, descobrir novos saberes, despertando a curiosidade, 

estimular o sentido crítico para que  se possa adquirir a autonomia. 

A abertura a novas linguagens e outros conhecimentos, permite uma melhor comunicação e 

atuação nas diversas circunstâncias de um mundo complexo. 

Aprender ser seletivo nas escolhas dos dados que se apresentam e ter como meta que 

aprender é algo a ser construído ao longo da vida. 

 

 

Aprender a fazer : 

Esta aprendizagem nos remete a colocar em prática os conhecimentos adquiridos e está 

ligada a formação profissional.  

A importância do desenvolvimento cognitivo, para que não se tenham apenas  pessoas 

mecânicas, que não refletem sobre o que fazem ou constroem. Deve-se desenvolver 
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comportamentos sociais e buscar aptidão para trabalhar em grupo, resolver conflitos, ter  iniciativa, 

e aprender a ser criativo e flexível. 

A preparação deve ser para uma qualificação social, e aprender como participar  e enfrentar 

situações diversas da sociedade atual. 

 

Aprender a conviver: 

Esta é a aprendizagem mais urgente e a mais difícil nos dias de hoje. 

Aprender a aproximar-se dos outros, ouvir , lidar com as diferenças, propor sem impor, 

administrar conflitos, compartilhar outras maneiras de pensar e atuar;  

Descobrir o outro, aceitar o outro, passa pela descoberta de si mesmo. 

O diálogo deve ser sempre a base da educação e da formação , e os projetos oferecidos 

devem ter na cooperação, no trabalho coletivo seu eixo principal. 

Aprender a ser: 

O desenvolvimento da pessoa deve buscar a totalidade ; espírito, corpo, inteligência, 

sensibilidade e responsabilidade social . 

Ter como objetivo formar cidadãos críticos, autônomos, que aprendam a formular juízos de 

valores e saibam decidir e agir de maneira solidária. 

Preparar as crianças com instrumentos e referencias intelectuais para serem responsáveis e 

justas. 

Dar condições para que eles aprendam, se conheçam , conheçam o mundo, percebam os 

outros, saibam lidar construtivamente com suas possibilidades e limites. 

Aprender e ter objetivos comuns que respeitem sempre e acima de tudo a vida. 

Papel do Educador: 

Formar é muito mais que transmitir informações ou treinar. Para isso  o Educador não deve 

ser um simples informador ou reprodutor do conhecimento e sim aquele que cria oportunidades de 

aprendizagens. Ele deve ser um mediador, ter sensibilidade e ser crítico. Deve ser um companheiro 
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que coopera e orienta os educandos nos diversos objetos de conhecimento como : a dança, as artes, 

a literatura, a música os esportes etc. 

Cabe assim ao Educador e a seu grupo : 

- Valorizar a participação do educando e criar estratégias para que ele possa se expressar, ser 

ouvido, assumir posições, levando em consideração diferentes pontos de vista, desenvolver a 

autonomia e a crítica aprendendo a respeitar as diferentes opiniões. 

- Organizar o trabalho pedagógico de forma coletiva, com competência considerando as faixas 

etárias , respeitando o ritmo de cada um, apoiando e incentivando para que todos avancem na 

aprendizagem e adquiram confiança e autonomia.   

- Manter um ambiente emocional e afetivo propício ao convívio e a aprendizagem, onde o 

respeito mútuo ocorra, e incentivar os educandos falarem de suas emoções, medos, sonhos, 

projetos , criando vínculos de afeto e confiança.  

- Valorizar o diálogo como forma de resolver conflitos,  incentivando as crianças tomarem decisões 

sempre coletivas , solidárias e que rejeitem todos os tipos de discriminação, enfatizando que os 

conhecimentos devem se aplicados para a construção de uma sociedade democrática. 

- Organizar atividades recreativas e esportivas, ressaltando e levando as crianças reconhece-las 

como um direito ao lazer, mediando para que sejam realizadas de forma equilibrada e coletiva 

repudiando a violência e que possam adquirir  autonomia para interferir no espaço. 

- Esclarecer sistematicamente os  direitos e deveres dos educandos , e que estes devem ser 

colocados em prática para o exercício da cidadania. 

- Ser capaz de esclarecer para educandos e pais , o direito a terem um atendimento de qualidade , 

reafirmando que o respeito e a dignidade devem ser garantidos, e que as crianças e adolescentes 

não devem ser expostos a tratamentos vexatórios ou qualquer tipo de constrangimento. 

- Disponibilizar e mediar a utilização das diversas fontes de informações como revistas, jornais, TV, 

rádio, Internet, para  conhecer o bairro, a cidade, o país e o mundo, desenvolvendo a leitura 

crítica do mundo. 

- Divulgar  ações coletivas que tenham repercussão na melhoria da qualidade de vida da 

comunidade. 

- Acompanhar e mediar os hábitos de higiene dos educandos; oferecer informações às crianças e 

famílias sobre higiene e saúde e aos serviços disponíveis na comunidade para que  conheçam as 

formas de participação individual e coletiva que promovam a recuperação da saúde. 

- Promover o acesso a informações sobre as diversas formas de lazer e recreação gratuitas no 

entorno. 
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- Incentivar os educandos a acreditarem na capacidade de realizar seus sonhos e projetos de vida , 

sempre com ética e promovendo a justiça, respeitando acima de tudo a vida.  

Projetos Didáticos : 

 

As estratégias de ações são realizadas através de projetos didáticos que são conjuntos de 

atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos de 

trabalho que se organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto final.Significa uma 

mudança de postura, uma forma de repensar a prática pedagógica e as teorias que lhe dão 

sustentação.Pensar a aprendizagem como um processo global e complexo, onde conhecer a 

realidade e intervir nela não são atitudes dissociadas. Ensinar e aprender por meio de projetos, 

implica numa prática coletiva, envolve equipe e atores para atender os interesses e demandas das 

crianças e comunidade 

  A relação Educador/Educando passa ser de cooperação  ensinando e aprendendo juntos, 

favorece a análise e a interpretação crítica, trabalha diferentes pontos de informação sobre um tema 

ou problema.Ensina diferentes formas de aprender, levando em conta o que as crianças já sabem, faz 

com que  participem do processo de planificação da aprendizagem, favorece a capacidade de 

investigar um tema mediante estratégias ( explicar, encontrar evidências, estabelecer comparações, 

representar de forma nova etc.)     

 Os projetos visam formar indivíduos com uma visão mais global da realidade, vincular a 

aprendizagem a situações e problemas reais, trabalhar com a pluralidade e com a diversidade, 

preparar para aprender a vida toda. Eles devem partir das necessidades reais de um grupo de 

educandos ou da comunidade, deve estar ligado aos objetivos do Centro para crianças e 

adolescentes, por isso  deve ter seu tema negociado entre alunos , educadores e atores.  

Se inicia com um processo de investigação, que envolverá buscar fontes de informações  para 

o trabalho, reconhecer dúvidas e perguntas, estabelecer relações com outros assuntos, organizar o 

processo de conhecimento do que foi aprendido, contextualizar com novos temas ou 

problemas.Deve ter um plano de ação, e acompanhamento permanente do seu desenvolvimento. 

 A apresentação do produto final é muito importante para os Educandos, e ali que se tornara 

visível os conhecimentos que foram construídos e a consolidação das aprendizagens individuais e o 

compartilhamento da produção coletiva. Estas produções precisam ser socializadas, para que as 

famílias e a comunidade possam apreciar as exposições, os portfólios, as dramatizações , os jornais , 

os  livros para que saibam dos progressos dos educandos e possam valorizar seu crescimento.  
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Avaliação:  

 

A avaliação se realiza de forma coletiva pelos educadores, equipe  através de indicadores de 

êxito. Dentro de todas atividades deve-se levar em conta principalmente as atitudes dos educandos 

diante das atividades propostas, quanto a participação, iniciativa, cooperação, verificando os valores 

adquiridos, conhecimentos assimilados e as habilidades desenvolvidas com registro das dificuldades 

e avanços. 

Estas informações sâo instrumentos valiosos para que se possa refletir e discutir 

coletivamente , para que haja um redirecionamento da prática pedagógica visando as aprendizagens 

que se desejam alcançar no futuro.   

Procurara-se trabalhar a avaliação de forma que ela seja  diagnóstica, contínua, transparente, 

formativa e integral. 

Diagnóstica porque se propões a verificar os conhecimentos ,as dificuldades, levando sempre 

em conta o ritmo de cada um, os avanços dos educandos, para redirecionar a prática do educador. 

Contínua porque acompanha todas as atividades e não só os resultados como ato 

isolado,auxiliando a reorientar o trabalho pedagógico. 

Transparente porque visa uma mudança de comportamento, na busca de alternativas que 

são discutidas e reorganizadas coletivamente. 

 Formativa e integral , porque visa levar o educando a refletir e se conscientizar a respeito do 

seu desempenho, fazendo uma auto avaliação de suas produções e de sua postura diante das 

atividades oferecidas . A opinião dos Educandos e famílias são muito importante nas avaliações, eles 

devem se reunir e opinar a respeito das atividades propostas, cabe a equipe ouví-los e  incluí-los cada 

vez mais no trabalho.Assim a proposta de um trabalho democrático se realiza , fazendo valer os 

direitos e deveres dos cidadãos que participam ativamente na formação dos educandos e juntos 

construir uma sociedade mais justa,e um mundo melhor. 

C )  ORIGEM DOS RECURSOS : 
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      Os recursos utilizados para o desenvolvimento dos projetos são provenientes de verba pública ( 

Convênios com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social )     ( vide anexo ) e 

também de Eventos realizados pela Sociedade Amigos do Bairro. 

As mensalidades dos sócios também são revertidas para a manutenção dos projetos. 

D )  INFRAESTRUTURA : 

O Centro para Crianças e o Centro para Adolescentes Vila Anglo ocupa um espaço cedido 

pela Secretaria da Educação dentro da E.E. Prof. Mauro de Oliveira, e disponibiliza  para o 

desenvolvimento do trabalho :  

 

02  Salas de atividades pedagógicas  

01  Sala de Informática 

01  Sala de Atendimento Individualizado 

01  Cozinha 

01  Despensa. 

01  Espaço interno coberto multiuso ( refeitório/atividades coletivas e comunitárias ) 

01  Lavanderia 

01  Almoxarifado 

02  Sanitários 

01  Sanitário para Cadeirante 

01  Área externa para recreação e esportes 

01  Quadra Coberta 

 RECURSOS MATERIAIS 

01  Fogão semi industrial,  

02  Geladeiras,  

01  Freezer Horizontal,  
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01  Freezer Vertical 

01  gabinete de aço , 

01  Liqüidificador industrial,  

01  Triturador de Alimentos,  

01  Liquidificador ,  

02  Espremedores industriais de frutas 

100  Jogos de talheres de metal 

26  Mesas de plástico 

120 Cadeiras de plástico 

10  Cadeiras pequenas 

20  Cadeiras de fórmica 

04  Bancos de  madeira  médios  

04  Mesas  de  madeira  pequenas   

02  Escrivaninhas de madeira  

04  Estantes de ferro  

10  Cadeiras forradas de escritório 

02  Armários de ferro médios 

04  Armários de aço grandes 

02  Armários de ferro grande 

01  Arquivo de aço  

01 Mesa para máquina de escrever 

14  Computadores (CPU e Monitores)  

02  Impressoras 

02  Mesas para computador  

02  Cadeiras giratórias  

04  Ventiladores de parede 
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01  Máquina de espiral    

01  Máquina de Lavar Roupa    

01  Televisão de 29” 

01  DVD     

01  Bebedouro de Água    01  Máquina Wap 

E )  IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO : 

CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VILA ANGLO ( CCA VILA ANGLO ) 
 

Número de vagas : 120   Faixa etária : 06 a 11 anos e 11m e 12 a 14 anos e 11m 

 

Atendimento  :  Período da manhã  -  60    -  Período da Tarde  -  60 

 

Horário de Funcionamento : 7:30 as 16:30 h  

 
1 -  PÚBLICO ALVO : 
 
O público alvo do C.C.A VILA ANGLO, são crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a  

14 anos e 11 meses em situação de risco pessoal e social e vulnerabilidade. 

 

 

 
 
2 -  CAPACIDADE DE ATENDIMENTO : 
 

NÚMERO DE VAGAS  :  120 
 
ATENDIMENTO  :  
 
PERÍODO DA MANHÃ  -  60 
 
PERÍODO DA TARDE   -   60       

 
3 - RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS : 
 
 

Demonstrativo do Custeio Mensal do Serviço Proposto    

Centro para Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses  

e Centro para Adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses   

                                                                                                                     CAPACIDADE 

- 120 
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NÚMERO                                                                                                                                                   
         

 ELEMENTOS DE DESPESAS 

 DESPESAS PAGAS C/    

  REPASSE  MENSAL 

DESP.PAGAS POR                 

SAS 

      DIRETAMENTE 

 

TOTAL 

1  

Salários 

 

R$        10.406,12 

  

R$        10.406,12 

  

1.1. Gestão  

 

R$          3.105,20 

  

R$          3.105,20 

  

1.2.  Trabalho Social 

 

R$          4.411,36 

  

R$          4.411,36 

  

1.3.  Apoio  

 

R$          2.889,56 

  

R$          2.889,56 

 

2 

 

Encargos Patr.trabalhistas 

 

R$          6.188,52 

  

R$          6.188,52 

 

3 

 

Oficineiros 

 

R$             288,48   

  

R$             288,48   

 

4 

 

Horas Técnicas 

 

R$              - 

  

R$              - 

 

5 

 

Alimentação 

 

R$        10.866,00 

 

 

 

R$        10.866,00 

 

6 

Recursos materiais p/o trabalho 

Sócioeducativo e pedagógico 

 

R$          1.094,40 

  

R$          1.094,40 

 

7 

Materiais para a manutenção 

Do Serviço 

   

R$          2.332,80 

    

R$          2.332,80 

 

8 

 

Concessionária 

 

R$         1.936,80 

  

R$         1.936,80 

 

9 

 

Aluguel 

 

R$      - 

  

R$      - 

 

10 

 

IPTU ( valor mensal ) 

 

R$             - 

  

R$             - 

 

11 

 

Leite da Vovó 

 

R$             - 

  

R$             - 
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TOTAL 

 

R$         33.113,12 

 

 

 

R$         33.113,12 

 

O custo anual estimado de acordo com os custos mensais será de R$ 397.357,44. 

 

 

A Sociedade Amigos do Bairro, mantenedora do projeto realiza Eventos e tem as mensalidades dos sócios 

revertidas  para a manutenção do trabalho realizado no CCA Vila Anglo. 

4 – RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS : 
 

 

QUANTIDADE 

 

FUNÇÃO CARGA HORÁRIA 

 

01 

 

Gerente   

 

40 hs / semanais 

 

 

01  

 

Assistente Ténica 

 

30 hs semanais 

 

 

03 

 

Orientadores Sócioeducativos I 

 

02  -  20 hs / semanais    

01  -  40 hs / semanais 

 

01 

 

Cozinheiro  

 

40 hs / semanais. 

 

 

02 

 

Agentes Operacionais 

 

40 hs / semanais 

 

  

01 

 

Oficineiro 

 

16 hs / mensais 
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5 -  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL : 

Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses  e Adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses  residentes no 

bairro e de famílias que moram em bairros periféricos e trabalham na região.  

6 -  FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS : 

Os usuários participam do trabalho realizado da seguinte forma : 

-   Apresentação e discussão nas reuniões de pais dos direitos e deveres e do padrão de qualidade 

do serviço. 

-   Apresentação e Discussão do Regimento Interno  na ocasião da matrícula com os direitos e 

deveres dos educandos e responsáveis . 

-    Participação dos Pais na Diretoria da Soc. Amigos do Bairro. 

-   Instrumental de Avaliação Individual Semestral ,  com os Educandos e Famílias ,                         

realizada pela Equipe do CCA com posterior análise do CRAS.  

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO : 

O Centro para Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses , e para  Adolescentes  

de 12 a 14 anos e 11 meses  , funciona de 2ª a 6ª feira das 7:30 às 16:30 h , em 
todos os meses do ano com exceção do mês  de Janeiro, em virtude das férias 
coletivas .   

Atende o número de vagas conveniadas que é 120 dividido em 04 módulos 
de 30  crianças em cada um, sendo 02 módulos no período da manhã  e 02 
módulos no período da tarde     

 
 

 RESULTADOS ESPERADOS  - AVALIAÇÃO E CONTROLE 

O atendimento é realizado de forma a garantir às crianças e adolescentes: 

- Ingestão de 50 % das necessidades nutricionais diárias ; 

- 100 % de freqüência escolar ; 

- Melhora de 50% do desempenho escolar do ano anterior; 

- Redução de 50% das crianças que necessitem de reforço escolar; 
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- 5% das vagas destinadas a portadores de deficiência; 

- 03 atividades artísticas, culturais e esportivas no ano; 

- 04 passeios culturais e recreativos no ano; 

- Freqüência mensal superior a 75% ; 

- 100% de carteiras de vacina atualizadas ; 

- 100 % dos educandos conhecerem e participarem da eleição do Conselho de Educandos do 

Centro para Crianças e Adolescentes. 

O monitoramento do trabalho desenvolvido no CCA Vila Anglo é realizado sistematicamente pela 

Gerência e Diretoria da Sociedade Amigos do Bairro e supervisionado pelo Cras-Lapa. 

INSTRUMENTOS DE CONTRÔLE : 

- Cardápio semanal adequado à  faixa etária ; 

- Acompanhamento com visitas do Gerente de Serviços  às Escolas e Emeis dos educandos do 

Centro para Crianças e Adolescentes com  avaliações e intervenções coletivas junto a estas 

Instituições e às famílias. 

- Projetos planejados coletivamente procurando atender as necessidades das crianças 

principalmente nas questões da Leitura e Escrita e Resolução de Problemas;  

- Inclusão de portadores de deficiência de acordo com a procura e condições de atendimento do 

Centro para Crianças e Adolescentes; 

- Registro de atividades culturais, artísticas e esportivas ; 

- Apresentação da Carteira de Vacina na ocasião da matrícula ; 

- Registro de freqüência diária dividida por faixa etária; 

- Semanário de Atividades ; 

- Relatório de Avaliação Mensal dos Educandos; 

- Cronograma Mensal de Atividades Desenvolvidas; 

- Ata de Assembléia do Conselho de Educandos; 

Forma de Avaliação :  A avaliação é realizada de forma processual, sistemática pelo Gerente, 

Diretoria, Comissão de Pais, Supervisora do CRAS, seguindo a periodicidade e observando as metas 

estabelecidas. 

FORMA DE ACESSO E CONTROLE DE DEMANDA 

A forma de acesso e o controle de demanda é realizada  por uma comissão composta por : 

   01   Técnico Distrital da SAS ; 

   01   Representante do C.C.A.; 
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01 Representante da Soc. Amigos do Bairro ; 

01 Representante dos Pais ou responsáveis; 

    01   Representante da Comunidade. 

  

APRESENTAÇÃO DO CARATER PÚBLICO DA AÇÃO : 

 A parceria com PMSP/SMADS é divulgada junto aos pais e comunidade da seguinte forma: 

- Placa indicativa do convênio mantido com a PMSP/SMADS fixada em local de visibilidade para o 

público. 

- Divulgação da parceria convênio com PMSP/SMADS  nos eventos realizados pelo Centro para 

Crianças e Adolescentes.. 

- Divulgação da parceria convênio com PMSP/SMADS nos materiais publicitários da   Sociedade 

Amigos do Bairro. 

      TRABALHO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS : 

 

 O trabalho do Centro para Crianças e do Centro para Adolescentes Vila Anglo será 

estruturado de modo ao que se refere ao atendimento às famílias : 

 

- Informar 100 % das famílias sobre os serviços sócio assistências do bairro; 

- Manter 100% do Banco de Dados da Rede sócio assistencial atualizado; 

- Realizar a Acolhida e Escuta 

- Realizar a orientação e encaminhamento das famílias; 

- Realizar visitas domiciliares; 

- Realizar identificação de famílias com perfil para inserção em Prog. Transf. de Renda.  

- Encaminhar famílias de baixa renda para Programa de Transferência de Renda 

- Realizar articulação com o CRAS de Referência 

- Elaborar relatórios ;  

- Manter prontuários atualizados; 

- Realizar reunião de pais, a cada 3 ( tres ) meses; 

- Realizar 02 eventos por ano que envolvam funcionários , pais e comunidade; 

- Realizar no mínimo 03 oficinas para os pais e comunidade 
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- Incentivar a participação dos pais na diretoria da Sociedade Amigos do Bairro e na formulação da 

proposta de trabalho, que opinem sobre as  atividades do Centro para Crianças e Centro para 

Adolescentes  com a formação de uma comissão de pais; 

 

 

INSTRUMENTO DE CONTROLE : 

  

- Relação de serviços sócio assistenciais com implantação de um Banco de Dados; 

- Pauta de lista de presença dos pais nas reuniões e oficinas ; 

- Registro dos Encaminhamentos, Escuta e Orientação; 

- Ata das reuniões da comissão de pais;    

 VINCULAÇÃO DA AÇÃO COM A REDE DO ENTORNO  

 Trabalhos integrados que são realizados com a rede de serviços do bairro : 

 

UBS JARDIM VERA CRUZ : 

 

Odontologia -  Trabalho de prevenção e orientação ,no CCA, pelos dentistas da UBS, relativos aos 

cuidados e escovação correta dos dentes com encaminhamentos para tratamento .  

Psicologia / Fonoaudiologia – Encaminhamentos  de crianças e famílias para avaliação e atendimento. 

 Encaminhamentos e orientações às famílias para atendimentos clínicos gerais. 

 CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO  

           Encaminhamentos para atendimentos diversos. 

 

  Com as Escolas e Emeis da região, realiza-se  um trabalho  de acompanhamento da aprendizagem e 

comportamento das crianças com intervenções coletivas junto às famílias. 

Realiza-se um trabalho integrado junto às Paróquias e Colégios Particulares e Centro Sociais da Região: 

 Recebe-se do Centro Social Nª Sra. Do Rosário: Roupas, Brinquedos, Jogos etc. 

          . Doamos o excedentes de mobiliários e roupas para as instituições do bairro, e para as famílias mais 

carentes. 
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 Trabalha-se com Escolas e Emeis com troca de experiências e doações. 

 Recebe-se doações de livros de Editoras da região e de moradores do bairro. 

Todos estes trabalhos são planejados e avaliados sistematicamente pelo Gerente e Assistente Técnica 

junto aos Coordenadores das Instituições , e divulgados para toda a comunidade objetivando a apropriação das 

famílias dos recursos do território. 

 

CURRÍCULO DA ORGANIZAÇÃO 

Organização :  SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO SICILIANO 

ANGLO BRASILEIRA 

Endereço: Rua Pedro Soares de Almeida, 134  

Bairro  :  Vila Anglo Brasileira 

Tel.:  3673 5471  -  CEP : 05029-030 

Email :  ccavilaanglo@outlook.com.br 

Distrito :  Perdizes    Subprefeitura  :   Lapa 

 

Serviços Oferecidos : 

 

Tipo de Serviço : Centro para Crianças e Adolescentes 

Número de vagas conveniadas : 120  -  Faixa etária :  06 a 14  anos e 11 meses. 

Horário de Funcionamento : 7:30 as 16:30 hs. 

Endereço : Rua Pedro Soares de Almeida, 134 

 

Tipo de Serviço : MOVA SAB-SAB  ( Educação de Jovens e Adultos ) 

Convênio com a PMSP  - Secretaria da Educação  .  

Atendimento atual :  40 

Horário de Funcionamento : 2ª  à  5ª feira  -  19:30 as 22:00 hs. 

Endereço : Rua Pedro Soares de Almeida, 134 – Vila Anglo Brasileira 

 

A Vila Anglo Brasileira se localiza entre os bairros da Vila Romana, Vila Pompéia, 

Sumarezinho e Vila Madalena e  é formada por muitos cortiços. 

Por se localizar num terreno acidentado, muitas casas do bairro foram construídas nas 

encostas dos morros. Estas casas apesar de serem de alvenaria comportam 5 ou mais famílias, e 

existem casas com 10 famílias. 
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Em virtude da localização privilegiada ( possui escolas, farmácias, acesso fácil à centros 

comerciais, com ônibus e metro próximos ) atrai muitas pessoas, ao oferecer um aluguel mais baixo 

que outros bairros centrais,  o que resultou num adensamento peculiar, onde as pessoas se sujeitam 

a morar com vários membros da mesma família nas moradias que existem num mesmo quintal. 

Esta realidade trouxe ao bairro problemas que ocorrem na periferia, com muitas 

crianças nas ruas após o horário escolar, resultando em conseqüências que têm se alastrado e 

atingido os bairros centrais de São Paulo tais como ; o aumento de problemas com drogas, aumento 

da delinqüência infantil, aumento do número de adolescentes grávidas entre outras coisas. 

No início dos anos 80, sensibilizados com o que se presenciava todos os dias  um grupo de 

moradores começou a fazer parte da Diretoria da Sociedade Amigos do Bairro Siciliano Anglo 

Brasileira, e seguindo as mudanças que ocorriam no País começou a realizar reuniões e 

assembléias para reivindicar melhorias para o bairro para juntos lutar para mudar aquela 

situação. 

Decidiu-se lutar por um Centro de Saúde, uma Creche, um Centro de Juventude e 

melhorar o espaço comunitário entre outras coisas que atenderia as principais necessidades da Vila 

Anglo naquela época. 

Durante todos estes anos têm-se realizado um trabalho de mobilização e 

conscientização dos moradores do bairro quanto aos seus direitos enquanto cidadãos, com abaixo 

assinados , reuniões e persistência junto aos órgãos públicos competentes foram conseguidos os 

serviços e obras abaixo : 

- EM 1983   -    A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ; 

- EM 1984  -  O  “ESCADÃO” QUE LIGA A RUA BICA DE PEDRA ÀS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO; 

- EM 1984  -   A CRECHE VILA ANGLO , QUE HOJE  SE  SITUA NA RUA SEPETIBA ; 

- EM 1985 -   O C.C.A. VILA ANGLO , ( PROJETO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE    06 A 14 ANOS ) QUE 

FUNCIONA NUM ESPAÇO CEDIDO PELA E.E.  MAURO DE OLIVEIRA; 

- EM 2003   -   A CONSTRUÇÃO DO NOVO POSTO DE SAÚDE  , NA RUA SARAMENHA; 

- EM 2005   -  AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DO CCA VILA ANGLO, COM A OBTENÇÃO DE MAIS 02 SALAS,    JUNTO À 

E.E.PROF. MAURO DE OLIVEIRA. 

- EM 2007  - A CONSTRUÇÃO  DO  CENTRO DE CONVIVÊNCIA, ANEXO AO POSTO DE SAÚDE QUE ATENDE  

PRIORITARIAMENTE OS IDOSOS DA REGIÃO; 

-  EM 2010    -  O CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( MOVA SAB-SAB ) ; 

- EM 2011     -   REABERTURA DA 5ª E 6ª SÉRIES DA ESCOLA PROF. MAURO DE OLIVEIRA ; 

- EM 2012 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO SCHIESARI TRABALHANDO EM CONJUNTO COM O MOVIMENTO BOA 

PRAÇA ; 

- EM 2012  -  OBTENÇÃO DE VERBA JUNTO A VEREADORES  PARA  REFORMA  DA UBS. JARDIM VERA  CRUZ  
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Todas estas conquistas trouxeram resultados importantes para a comunidade da Vila 

Anglo e as reivindicações e a luta pelos direitos dos cidadãos continuam até hoje, com a Diretoria da 

Sociedade participando ativamente da Gestão do Centro para Crianças e Adolescentes  Vila Anglo, e 

da UBS Jardim Vera Cruz , para que ,além da manutenção destes serviços no bairro, eles tenham uma 

qualidade que atenda as necessidades da comunidade, contribuindo para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores da Vila Anglo. 

A Sociedade Amigos do Bairro realiza também Festas, Bingos  e Bazares para integrar 

pais e comunidade ao nosso trabalho e para arrecadar fundos, e têm as mensalidades dos seus sócios 

revertidas integralmente para o Centro para Crianças e Adolescentes. 

Só conseguimos enxergar um país melhor dando às pessoas as oportunidades  que lhe 

são devidas , por isso temos lutado para manter , melhorar e ampliar os serviços conseguidos para a 

Vila Anglo, mas sabemos que este trabalho só será mantido se for realizado coletivamente, 

Sociedade Amigos do Bairro, comunidade, Órgãos Públicos e Iniciativa Privada. Acreditamos que na 

discussão , no diálogo, na partilha, na participação concreta da população, somando idéias e ações, 

estamos criando  movimentos que buscam melhorar a qualidade de vida dos mais carentes,  

caminhamos na direção de formar cidadãos críticos e sujeitos ativos, para que juntos avancemos na 

construção de uma sociedade mais justa e um país melhor. 

 

 

 

 

 

 

 
MARIA DO CARMO ALVES MOREIRA 

Presidente 
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SÍNTESE DO PROJETO -  PALAVRAS  -  2013 

CCA  VILA  ANGLO    

                 

 

TEMAS 

 

                 SÍNTESE 

 

         OBJETIVOS 
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PALAVRAS  

 

 

 

 

 

 

    

 

Coletar palavras que as pessoas mais apreciam ou que 

tenham algum significado ( crianças , funcionários, pais , 

parceiros ...); 

 

Enviar texto de introdução do Projeto para todos  ( 

professores, Cras, parceiros... ) . 

 

 

Trabalho Semanal  

 

Roda de Conversa : 

 

Para saber o que sabem sobre o significado 

 

Perguntar individualmente, para que todos possam opinar. 

 

Anotar na lousa as opiniões , pedir que algumas crianças 

anotem para depois fazer a comparação com o resultado 

obtido nas pesquisas . 

 

Pesquisar o significado das Palavras  : (grupos) 

 

Dicionário 

Enciclopédias variadas 

Internet 

 

Comparar os resultados obtidos colocar na lousa  

e fazer síntese com a turma. 

 

Como ocorre no dia-a-dia 

Exemplos de pessoas/fatos. O que influencia na nossa vida 

 

 

Conhecer o significado das palavras; 

 

Aprimorar leitura e escrita; 

 

Aumentar o repertório 

 

Aprender a pesquisar e perceber a diferença dos 

materiais usados na pesquisa    

  

 

Criação de textos, Desenhos, poemas  

para confecção de Portfólio 
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e na vida dos outros. 

 

Pesquisar no mínimo 3 palavras de significado semelhante 

 

Pesquisar Poemas com as Palavras; 

 

Textos Variados. / Frases  ; 

 

Músicas ; Filmes ; 

 

Bíblia ;  Verificar o significado;discutir. 

 

Par lendas / Acrosticos 
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SÍNTESE DE ATIVIDADES SEQUENCIADAS E PROJETOS DE MENOR DURAÇÃO                           A SEREM 

DESENVOLVIDAS -  2013 

CCA  VILA  ANGLO 

 

 

TEMAS/ASSUNTOS 

 

                 SÍNTESE 

 

         OBJETIVOS 

 

 

 

 

ESPORTES  

 

 

 

 

Regras dos Esportes; 

Organização de Jogos e Gincanas 

Olimpíadas dos CCas;  

 

 

Aprender a organizar Jogos e Gincanas 

Incentivar a convivência em grupo 

Aprender a respeitar regras; 

Repudiar a Violência ,e resolver conflitos com 

diálogo; 

Aprender a trabalhar coletivamente 

Conhecer os espaços de recreação e esportes 

gratuitos do entorno 

 

 

 

 

CIDADANIA 

 

 

 

 

Os direitos e deveres do cidadão no CCA na 

Escola, no Posto de Saúde, nos 

Supermercados etc 

 FORUM DCA 

 Eleição de representantes de Educandos 

 E Comissão de Pais 

 

 

 

 

Iniciar um processo de conscientização nos 

educandos e famílias quanto aos seus direitos e 

deveres na Sociedade 

 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE  

 

Água - consumo consciente 

Projeto Boa Praça .  

Locais de acumulo de lixo e enchente no Bairro. 

Preservar o Planeta, o Brasil, São Paulo, o Bairro 

,o CCA, minha casa. 

Campanhas no Bairro 

 

Conscientizar-se da importância de manter os 

ambientes limpos; 

Aprender a preservar arvores,cultivar  plantas 

etc. 

Saber identificar ações dos homens que 

provocam poluição e degradação do meio 

ambiente;Desenvolver valores, atitudes e 

posturas Éticas 
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ARTES 

 

 

 

Desenhos, Pinturas com materiais variados; 

Músicas ( estilos e ritmos ) 

Teatro; 

Confecção de maquetes, presentes,lembranças 

com materiais variados. 

 

Conhecer e saber identificar obras e autores. 

Interagir com materiais e procedimentos 

variados; 

Conhecer estilos musicais diferentes; 

Interpretar letras 

Aproveitar matérias recicláveis 

 

 

Outros Projetos e atividades estarão sendo desenvolvidos dentro das avaliações e necessidades das crianças, famílias e 

comunidade.  

 Estaremos priorizando as atividades de Leitura e Escrita e Resolução de Problemas . As atividades de Informática 

servirão de apoio a todos os Projetos.  

 

       

 

A avaliação será realizada de forma processual, sistemática pelo Gerente, Diretoria da 

Instituição, Comissão de Educandos e de Pais, Supervisora do CRAS, seguindo a periodicidade e 

observando as metas estabelecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Novellino 

Gerente de Serviços 
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Anexo 6    

Amostra de Demes 

DEMES 

CCA VILA ANGLO 

/Abril -  2015 

 

Módulo I 

Educadora : Lindalva 

 

Começamos o mês de Abril com a Festa da Páscoa, onde tivemos Ovos e Colomba para as 

crianças 

Realizamos atividades com filmes e músicas. 

Retomando o Projeto, trabalhamos a poesia “Agua, Fonte de Vida, Agua Clarinha onde 

realizamos atividades de leitura , escrita e desenho. 

Também fizemos recorte de jornais, arte com guache. 

As crianças refizeram a paisagem de Van Gogh, através do desenho que foi apresentado para 

a turma. 

No sábado dia 11/04 tivemos a Feijoada que foi um sucesso. 

No dia 23/04 tivemos a apresentação da peça de teatro : “ A dama e o vagabundo viajando 

pelo Brasil” . As crianças gostaram muito. 

No dia 28/04 tivemos uma palestra sobre “ escovação correta dos dentes “ feita pela Dra. 

Roseli da UBS Jardim Vera Cruz. 

Realizamos também durante o mês atividades esportivas : futebol, queimada. 

Atividades de recreação : Jogos, Corda,Amarelinha, Bonecas, Casinha etc. 

 

 Módulo II 

Educador Orlando 

No inicio do mês tivemos atividades sobre o significado da Páscoa e uma festa especial com 

entrega de Ovos e Colomba. 

Continuando o Projeto Meio Ambiente é Meu é Seu é Nosso. realizamos atividades com 

Textos : Agua e Ação Verde no meio ambiente com leitura e interpretação. 
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Sala de Informática : pesquisas referentes ao Projeto 

Continuamos auxiliando as crianças em pesquisas e algumas duvidas de Portugues e 

Matemática. 

Realizamos Rodas de Conversa sobre o comportamento, alimentação e higiene. 

A oficina realizada neste mês foi uma reprodução de uma obra de arte de Van Gogh com 

oficineiro Fábio. 

Atividades esportivas futebol, queimada e corda e atividades internas jogos de mesa e filmes 

educativos. 

Também tivermos uma peça Teatral Alice e Vagabundo viajando pelo Brasil o qual as 

crianças adoraram. 

Encerramos o mês com uma oficina realizada pela  Dra.Rosely do Posto de Saúde sobre como 

devemos cuidar dos dentes de uma forma bem lúdica para atingir todas as faixas etárias das 

crianças. 

 

Módulo III  -  Período da Tarde 

Educador : Orlando 

Neste mês de abril continuamos o PROJETO MEIO AMBIENTE É MEU, É SEU,  É 

NOSSO, com pequenos textos, poema e poesia sobre Água e lixo no meio ambiente e 

atividades de desenho e pintura sobre meio ambiente. 

Tivemos a Festa da Páscoa onde todas as crianças receberam Ovo e Colomba . 

Rodas de Conversa sobre higiene e alimentação. 

Tivemos uma oficina com oficineiro Fábio com pintura e desenho sobre uma obra de arte de 

Van Gogh. 

As atividades esportivas futebol e queimada, atividades internas de recreação jogos de mesa, 

carrinhos e  bonecas e filmes educativos. 

Também tivermos uma PEÇA TEATRAL A DAMA E VAGABUNDO VIAJANDO PELO 

BRASIL, o qual as crianças se divertiram muito. 

Encerramos o mês com uma oficina realizada pela Dra. Rosely do Posto de Saúde sobre como 

devemos cuidar dos dentes de forma bem lúdica para atingir todas as faixas etárias. 

 

Módulo IV 

Educadora : Solange 
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Atividades Internas : 

Sala de Informática : Pesquisas relacionadas aos textos do Projeto. 

Projeto O Meio Ambiente é Meu é Seu é Nosso : 

Textos : Reflorestamento, Desmatamento, Carta do Índio, . 

Roda de Conversa sobre os textos para melhor entendimento, interpretação e escrita  

Estamos realizando exercícios lúdicos e gincanas de Matemática. 

Texto : Português uma das línguas mais incongruentes (Jô Soares ) 

Cena Maluca : Redação através da observação das cenas absurdas do desenho 

Oficina de Artes : História de Vincent Van Gogh : Reprodução de Suas Pinturas 

Atividade Cultural : 

Festa da Páscoa : Foi muito boa as crianças brincaram e ganharam Ovo de páscoa eolomba 

Teatro : A Dama e o Vagabundo Viajando pelo Brasil 

Oficina de Saude Bucal – Dra. Roseli – Escovação Correta 

Cinema : Ilha das Flores. 

Atividades Externas : Quadra : Treino de Futebol e Queimada 

Atividades Recreativas Internas: Jogos de Mesa e Brinquedos 

Rodas de Conversa : Participação , Organização e Educação. 

 

Descrições e observações do Gerente de Serviço. 

Continuando o Projeto O Meio Ambiente é Meu é Seu é Nosso, estamos trabalhando textos e 

poesias sobre o tema com atividades de leitura, interpretação , escrita e desenhos . 

No dia 01/04 realizamos nossa Festa da Pascoa, onde tivemos um almoço especial, e 

presenteamos as crianças e famílias com Ovos de Páscoa e Colomba. 

Temos realizado Rodas de Conversa semanalmente com todas as turmas sobre Organização, 

Comportamento , Higiene e Alimentação. 

Tivemos uma oficina de Saude Bucal com a Dentista da UBS Jardim Vera Cruz  sobre 

escovação correta. Ela realizou também uma avaliação individual com cada criança que estão 

sendo encaminhadas para atendimento na UBS .  

Tivemos outra oficina com Educador Fábio sobre Van Gogh. que foi muito produtiva. 
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Tivemos também um teatro com a peça : A dama  e o vagabundo viajando pelo Brasil nos 

dois períodos que as crianças apreciaram muito. 

Estamos concluindo as manutenções na sala de atendimento às famílias e também no páteo do 

CCA. 

Estaremos realizando no mês de Maio a eleição para a nova Diretoria da Soc. Amigos do 

Bairro. Para isso estamos divulgando para os pais e comunidade a importância da participação 

deles neste processo democrático, 

No trabalho com as famílias foi tirado o tema Sexualidade para a Oficina que pretendemos 

realizar este mês.    

No dia 26/03 realizamos nossa Festa de Aniversariantes do Mês, onde tivemos Pizza, Bolo, 

Refrigerante e tambem alugamos uma cama elástica. 
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Anexo 7 

DEMES 

CCA VILA ANGLO 

Maio -  2015 

 

 

Módulo I  -  Manhã 

Educadora : Lindalva 

 

Na primeira semana do mês continuamos  ensaiando a poesia para a apresentação da 

homenagem para o dia das mães. As crianças apresentaram a música: Eu ouvi palavras ditas 

com carinho. A participação das mães foi muito boa e a festa também. 

No projeto sobre o meio ambiente estamos trabalhando : poemas, caça-palavras , cruzadinha e 

atividades com histórias de quadrinho. 

Oficina com o oficineiro Fabio, atividades, desenhos e colagem com recortes de revistas para 

montar um mosaico. 

Atividades com bolas, cordas com queimada, futebol, pular corda e também jogos de mesa 

como banco imobiliário uno, detetive e outros. 

Montagem com folhas da natureza. 

Acompanhamento nas lições de casa. 

Montagem do carrinho, usando o rolo de papel higiênico. 

Roda de conversa sobre formas de comportamentos e avaliação da turma. 

 

Módulo II - Manhã 

Educador Orlando 

 

No inicio do mês  ensaiamos a poesia pesquisada e escolhida pelas crianças para o dia das 

mães . A apresentação do período da manhã agradou a todos. 

Neste mês continuamos o Projeto Meio Ambiente È MEU, É SEU, É NOSSO, desenvolvendo 

atividades com textos  e desenhos referente Poluição do Ar. 

Tiramos algumas dúvidas de Português e Matemática, e trabalhamos texto chamado 
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"Umuntun Ngmuntu Nagabuntu"   que significa "Sou o que sou  pelo que  nós somos"  o qual 

Ubuntun significa " É uma pessoa é uma pessoa por causa de outras pessoas", o qual passa 

uma grande lição de humanidade e serve para todas as faixas etárias. 

Todo mês temos reaqlizado  roda de conversa sobre o comportamento, alimentação e higiene, 

neste mês focamos o uso do celular. 

A oficina realizada neste mês foi colagem e  desenho para montar mosaico, voltado no projeto 

de Meio Ambiente, usando material reciclado. 

Atividades esportivas futebol, queimada e corda e atividades internas jogos de mesa e filmes 

educativos. 

Encerramos o mês com festa dos aniversariantes do mês. 

 

Módulo III  -   Tarde 

Educador : Orlando 

 

No inicio do mês continuamos os ensaios da poesia escolhida pelas crianças para a 

homenagem para as mães. A apresentação foi muito boa e emocionou a todos. 

 Neste mês de maio  continuamos o PROJETO MEIO AMBIENTE É MEU, É SEU,  É 

NOSSO, com pequenos textos,  poema e poesia e desenho sobre Água .  

Temos sempre no mês roda de conversa sobre comportamento, higiene e alimentação. 

Tivemos uma oficina com oficineiro Fábio com colagem e  pintura na construção de mosaico 

sobre o projeto Meio Ambiente. 

As atividades esportivas futebol e queimada, atividades internas de recreação jogos de mesa, 

carrinhos e  bonecas e filmes educativos. 

Tiramos algumas dúvidas das lições escolares o qual as  crianças tem dificuldades de resolver. 

Encerramos o mês com festa dos aniversariantes. 

Módulo IV  -  Tarde 

Educadora : Solange 

Atividades internas (sala) 

Informática – Pesquisas de textos com temas sobre o Projeto. 

Atividades multidisciplinares específicas para auxiliar nas dificuldades escolares. 

Textos do Projeto :  
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- Poluição da água 

- Poluição atmosférica – O que é , como ocorre. 

- O que é Inmetro 

Pesquisas, rodas de discussão, e atividades de leitura e escrita. 

Oficina de artes com o oficineiro Fábio :  

Confecção de mosaico inspirado nos quadros de Van Gogh. – Campo de trigo com cipreste. 

Artesanato : Bolsinha de porta níquel confeccionada com EVA para presentear as mães  

Atividades externas : 

 ( quadra ) : treinos de futebol e queimada 

( páteo ) : jogos de mesa e brinquedos 

Atividade Cultural 

Festa do dia das mães com apresentação de música e poesia escolhida pelas crianças. 

Rodas de Conversa : Comportamento, respeito dos adolescentes pelas crianças menores, uso 

de celular, e sobre  brincadeiras que menosprezam os amigos .  

Descrições e observações do Gerente de Serviço. 

No Projeto O Meio Ambiente é Meu é Seu é Nosso, continuamos a trabalhar atividades 

variadas sobre o tema e começamos a incluir o trabalho do oficineiro no Projeto com a 

utilização de material reciclavel. 

No dia 08/05 realizamos nossa Festa de Homenagem às Mães com apresentações de manhã e 

á tarde que forma muito boas e emocionaram todos os participantes. Também tivemos um 

café especial preparado pela equipe de apoio que agradou a todos. 

Neste mês realizamos as eleições para a nova Diretoria da Soc. Amigos do Bairro, que teve 

boa participação dos pais e comunidade. Nesta nova diretoria temos a presenças de muitos 

pais pois pretendemos que eles participem efetivamente do trabalho realizado no CCA. 

Estamos atualizando os relatórios e atualizando os dados do Sisc, conforme solicitação na 

reunião de gerentes. 

As reformas na sala de atendimento e no páteo deverão estar concluídas no próximo mês. 

Estaremos realizando a palestra sobre o tema Sexualidade no mês de Junho..    

No dia 28/05 realizamos nossa Festa de Aniversariantes do Mês, onde tivemos  Bolo, 

Lanches, Refrigerante e muita diversão para as crianças. 



118 
 

 

Anexo 8 

DEMES 

CCA VILA ANGLO 

Junho -  2015 

 

Módulo I  -  Manhã 

Educadora : Lindalva 

Neste mês encerramos a primeira etapa do Projeto sobre Meio Ambiente com algumas 

atividades de leitura e escrita. 

Trabalhamos também alguns tipos de comida que são de Festa Junina. 

Iniciamos os preparativos para a Festa Julina com atividades de artes  na confecção de 

bandeirinhas e  de balões e outros enfeites com material reciclado. 

Iniciamos a divulgação da festa com confecção de panfletos e os ensaios para a dança da 

quadrilha. 

Realizamos atividades com jogos educativos, e na quadra treinos de futebol e queimada. 

Com o oficineiro confeccionamos jogos de montagem e desenhos para a Festa Julina 

Tivemos uma oficina sobre Sexualidade onde os pais puderam tirar várias dúvidas sobre o 

tema. 

 

Módulo II - Manhã 

Educador Orlando 

Neste mês continuamos o Projeto Meio Ambiente È  Meu, È Seu, È Nosso, com textos sobre 

Poluição do Ar e Poluição da Àgua, desenvolvemos atividades e desenhos. 

Trabalhamos alguns textos como por  exemplo Mudam-se os Tempos, Mudam-se as vontades 

para interpretação e tiramos algumas dúvidas de lições de casa de Português e Matemática 

para ajudar nas atividades escolares.  

Ensaiamos a quadrilha para festa julina, bem como usamos um gancho com atividades de arte 

para confecção de enfeites com material reciclado para festa junina com oficineiro Fábio. 

Atividades esportivas futebol e queimada para treinamento para Olimpiadas. 

Atividades de recreação jogos diversos, música e filmes. 

Tivemos uma palestra com tema Sexualidade para orientação dos pais e aproveitamos o 



119 
 

momento para conversar com pais como comportamento, higiene e alimentação das crianças. 

Efetuamos também no bairro uma panfletagem sobre a nossa festa junina. 

Encerramos o mês com festa dos aniversariantes o qual as crianças gostaram muito. 

Módulo II I- Tarde 

Educador Orlando 

Neste mês de  junho, continuamos o projeto Meio Ambiente, È Meu, È Seu, È Nosso com 

pequenos textos e poesias sobre Poluição da Água e desenvolvemos atividades de desenho e 

pintura. 

Ensaiamos a quadrilha para festa julina, bem como confecção e enfeites para festa com 

material reciclado e participação do oficineiro Fábio. 

Atividades esportivas futebol, queimada e corda. 

Atividades de recreação jogos diversos, filmes e música. 

Roda de conversa sobre comportamento, higiene e alimentação. 

Realizamos uma palestra com Tema Sexualidade para orientação do pais e aproveitamos o 

momento para conversar com pais sobre comportamento, higiene e alimentação  das  crianças. 

Efetuamos uma panfletagem no bairro sobre nossa festa junina. 

Encerramos o mês com festa dos aniversariantes  o qual as crianças adoram. 

 

Módulo IV  -  Tarde 

Educadora : Solange 

Artes e Artesanatos 

Atividade interna (sala) 

Preparativos para festa julina 

- Bandeirinhas  , Lanternas,  Balões , Garrafas com flores, - Desenhos caipiras para decorar 

convites 

- Paineis decorativo 

 

Atividades externas 

- Ensaio de quadrilha    , Treinos de futebol e queimada 
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Projeto: 

EIAS - Estudos de Impacto Ambiental 

Roda de conversa sobre o assunto e pesquisa em livros e na internet. 

Atividade Cultural 

Palestra : Sexualidade 

Roda de conversa sobre planejamento da festa, decoração e quadrilha, eles estão adorando. 

Descrições e observações do Gerente de Serviço. 

No Projeto O Meio Ambiente é Meu é Seu é Nosso, estamos encerrando a 1ª etapa com 

revisões e confecção dos portfólios.  

No dia 09.06 realizamos nossa oficina : “Sexualidade como entender e conversar com as 

crianças sobre este tema ” . A palestra foi muito produtiva , conseguimos esclarecer vários 

pontos para os pais e educadores . 

Estamos realizando os preparativos para a Festa Julina, aproveitando materiais reciclaveis, e 

também reforçando os treinos para os Jogos Olímpicos que deverão se realizar no mês de 

Julho. 

Temos realizado constantemente rodas de conversa com a participação revezada da equipe 

sobre os temas : comportamento, organização e higiene 

No fechamento do mês discutimos a organização da festa julina e avaliamos a oficina e já 

agendamos a próxima para o mês de agosto.    

No dia 26/06 realizamos nossa Festa de Aniversariantes do Mês, onde tivemos  Pizza, Bolo, 

Refrigerante e muita diversão para as crianças. 

 
Miguel Novellino 

Gerente de Serviços 
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Anexo 9 

Plano de trabalho CCA Rogacionista 

Diretoria 

Pe. Juarez Albino Destro, presidente honorífico  

Pe. Lédio Milanez, diretor presidente 

Pe. Vincenzo Lumetta, diretor vice-presidente 

Pe. Antônio Raimundo Pereira de Jesus, diretor secretário 

Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, diretor tesoureiro 

 

Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais 

Pe. Geraldo Tadeu Furtado 

Pe. Francisco Chirico 

Pe. José Osmar Rosa 

 

Gestores 

Dulcinéa Pastrello, gerente executiva 

Edleide de Moura Hammes, administrativo-financeiro 

Edivalda Ferreira, capacitação e elaboração de projetos.  

Eduardo Donizete Rodrigues, CCA Santa Marina 

Luciana Marcondes Pazzini, CCA Madre Nazarena 

Laerte Ferreira da Silva, CEDESP Rogacionista 

Rosana de Jesus Amaral, Albergue Zancone 

Fátima Conceição Coelho, CEI Santa Marina 

Adriana Patrícia Bogajo, CEI Santo Aníbal 
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 INTRODUÇÃO 

 

O Instituto Rogacionista Santo Aníbal – doravante nomeado por Instituto Rogacionista - é uma 

organização social sem fins econômicos, fundada em 02 de agosto de 1969 na cidade de São 

Paulo, que tem como finalidade estatutária a Assistência Social como atividade preponderante. 

Oferece serviços, gratuitos, de proteção social básica e especial e de educação infantil às famílias 

e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, bem como à luta pela garantia 

e defesa de direitos sociais, proporcionando atividades socioeducativas emancipadoras. 

Ele faz parte da Rede Rogacionista de Assistência Social e Educação que atua no Brasil, Argentina 

e Paraguai. A mantenedora é a Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, que está 

presente em todos os Continentes. A Organização Social tem como referência Santo Aníbal Maria 

Di Francia, sacerdote italiano, e nos seus ensinamentos baseia as suas linhas norteadoras no agir 

socioeducativo.  

 

1.1 Missão 
 Acolher crianças, adolescentes, jovens e adultos e possibilitar a formação de pessoas éticas, 

justas e solidárias, por meio da educação, de ações socioeducativas e da evangelização, 

contribuindo para o exercício da cidadania. 

 

1.2 Visão 
Ser referência, pela excelência dos serviços prestados, na educação, nas ações socioeducativas e 

na formação ético-cristã de pessoas comprometidas e participativas na construção de uma 

sociedade sustentável, justa e fraterna. 

 

1.3 Valores 
 Acolhida e zelo. 
 Respeito à diversidade. 
 Fortalecimento das relações humanas. 
 Carisma, mística e espiritualidade. 
 Responsabilidade, justiça e sustentabilidade. 
 Comprometimento mútuo. 
 Ação política-participativa. 
 Excelência na prestação de serviços. 
 Gestão competente e eficiente. 
 Ética, integridade e transparência. 
 Foco nos processos e resultados. 
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1. FINALIDADES ESTATUÁRIAS 
 

O Estatuto Social do Instituto Rogacionista, no seu Capítulo V, determina as finalidades 

estatutárias da organização social. São elas: 

 

Artigo 8º: O Instituto Rogacionista tem por finalidade a ASSISTÊNCIA SOCIAL, como sua 

atividade preponderante, por meio da garantia, defesa de direitos da criança e do adolescente, 

no atendimento e assessoramento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade, risco pessoal e social, além de operar na concessão de benefícios, em sintonia 

com as normas que regem a Política Nacional de Assistência Social e em observância à Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

 

Artigo 9º: Para atendimento às suas finalidades, o Instituto Rogacionista envida esforços, dentro 

de suas possibilidades e especialidades, para: 

I – promover, oferecer e desenvolver a assistência social através da educação para o exercício da 

cidadania por meio da defesa dos direitos e formação da criança e do adolescente; 

II – oferecer e desenvolver a assistência social por meio da educação infantil em atividade de 

creche para crianças em situação de risco e vulnerabilidade social; 

III – oferecer e desenvolver ensino técnico profissional e profissionalizante como o instrumento 

de inclusão no mercado de trabalho; 

IV – promover atividades de promoção social através da educação, de atividade, esportivas, 

culturais, religiosas e de comunicação social, inclusive com os cursos, encontros, palestras, 

congressos, seminários, simpósios e conferências; 

V - promover ações de Proteção Social, Básica e Especial, às famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social; 

VI – desenvolver atividades de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, 

através de prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios 

de proteção básica e especial, para as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e 

risco pessoal e social; 

VII – desenvolver atividades de assessoramento de forma continuada, permanente e planejada, 

através de prestação de serviços, execução de programas ou projetos voltados prioritariamente 

para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações dos usuários, formação e 

capacitação de lideranças, dirigido ao público de assistência social; 

VIII – desenvolver atividades de garantia e defesa de direitos de forma continuada, permanente 

e planejada, através da prestação de serviços e execução de programas ou projetos voltados 
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prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos 

direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação de órgãos 

públicos de defesa de direito, dirigidos ao público da Assistência Social; 

IX - amparar e assistir as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social por 

meio da assistência social, da educação, do esporte e da cultura. 

  

§ 1º - O atendimento às suas finalidades institucionais se dá através de Serviços, Programas, 

Projetos e Benefícios de Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura, Comunicação e outros 

definidos pela Diretoria Executiva. 

 

§ 2º - O Instituto Rogacionista presta também serviços gratuitos permanentes, continuados e 

planejados de forma universal e sem qualquer discriminação de clientela. 

 

§ 3º - Os critérios de atendimento às suas finalidades institucionais podem ser disciplinados em 

Diretório, Regimento, Regulamento ou ainda, por Normas Internas. 

 

2. ORIGENS DOS RECURSOS 
 

O Estatuto Social do Instituto Rogacionista, de acordo do Título XII, Capítulo I, afirma, no artigo 

90, que os recursos econômico-financeiros do Instituto Rogacionista são provenientes de: 

I – receitas decorrentes de suas atividades institucionais; 

II- rendimentos ou rendas de seus bens, direitos e ou serviços; 

III- receitas decorrentes de Contratos ou Convênios de Prestação de Serviços; 

IV – convênios beneficentes e filantrópicos; 

V – receitas decorrentes das atividades de parcerias; 

VI – auxílios, verbas, contribuições, ajudas e subvenções dos Poderes Públicos; 

VII – receitas de aluguéis de seus bens móveis e imóveis; 

VIII – donativos de Pessoas Físicas; 

IX - donativos de Pessoas Jurídicas; 

X - receitas decorrentes de suas atividades meio; 

XI – receitas de resultado de aplicações financeiras; 

XII - receitas decorrentes de festas, festividades e promoções sociais; 
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XIII – eventuais receitas, rendas ou rendimentos.  

 

3. UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS 
 

A) ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

4.1.2 Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes  

SCFV-CCA Santa Marina 

Av. Santa Marina, 534 - Água Branca  

05036 000 – São Paulo- SP  

Telefone: (11) 3611-0977/3611-1387) 

 

 

 

   

a) Caracterização: 

É um serviço de fortalecimento de vínculos e convivência que desenvolve atividades com 

crianças e adolescentes, tendo por foco a construção de espaço de convivência a partir dos 

interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são pautadas em 

experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, 

sociabilidade e proteção social. Atende, também, crianças e adolescentes com deficiências, 

retiradas do trabalho infantil e/ou submetidas outras violações de direitos, com atividades que 

contribuirá para ressignificar vivências de isolamento, bem como propiciar experiências 

favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e prevenção de situações de risco social. 

 

b) Objetivos: 

b.1) Objetivo Geral: 

Oferecer proteção social à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social, por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer 

aquisições para a conquista da autonomia, protagonismo e cidadania, mediante o fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. 
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b.2) Objetivos Específicos: 

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, especialmente 
as com deficiência, assegurando convivência familiar e comunitária. 

 Promover ações que assegurem o acesso aos serviços das políticas públicas presentes 
nos territórios. 

 Oportunizar o exercício da cidadania, através de informações sobre direitos e 
participação. 

 Possibilitar o desenvolvimento de novas habilidades, através de experiências e 
manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer. 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando troca de 
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e 
comunitários. 

 Estimular a reinserção e permanência no sistema educacional. 
 Assegurar espaço para o convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de 

relações de solidariedade e respeito mútuo. 
 Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo competências 

para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.  
 Desenvolver ações com as famílias para o fortalecimento dos vínculos familiares e 

sociais, visando à proteção e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. 
 

c) Público destinatário: 

 Atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses, de ambos os sexos, 
em situação de vulnerabilidade e risco social.  
 

d) Capacidade de atendimento: 

 180 crianças e adolescentes. 
 

e) Recursos financeiros: 

 Atendimento gratuito. 
 Principal fonte: municipal. 
 Outras fontes: mantenedora; parceira com a comunidade; doações; eventos; bazares 

etc. 
 Instrumento de parceria: Convênio 173/SMADS/2013. 
 Total de recursos financeiros previstos: R$ 568.800,48. 

 

f) Recursos humanos: 

  Função Carga Horária 

01 Gerente de Serviço 40 horas semanais 

01 Técnico 40 horas semanais 
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01 Assistente administrativo 40 horas semanais 

03 Educadores Sociais 40 horas semanais 

01 Técnico de Educação Física 40 horas semanais 

01 Auxiliar de Educação Física 40 horas semanais 

01 Cozinheiro 40 horas semanais 

04 Serviços Gerais 40 horas semanais 

01 Oficineiro 06 horas semanais 

 

g) Abrangência territorial: 

 Crianças e adolescentes moradores no Distrito Barra Funda, da região da Lapa e outros 
bairros adjacentes. 

 O território se caracteriza numa região industrial que está sofrendo um rápido 
processo de urbanização e habitação de alto padrão financeiro.  

 

h) Infraestrutura: 

 Dispõe de um espaço amplo e que responde as necessidades da demanda. Possui as 
seguintes instalações: 01 quadra poliesportiva; 01 laboratório de informática; 01 sala de 
coordenação; 01 sala de gerência; 01 sala de vídeo, também utilizada para reuniões; 01 
refeitório; 01 sala utilizada para atividades diversas; 01 sala para leitura; 01 sala de convivência 
para o grupo de 06 a 08 anos; 01 sala de convivência para o grupo de 09 a 11 anos; 01 sala de 
convivência para o grupo de 12 a 14 anos; 01 cozinha; 01 dispensa; 08 banheiros (04 femininos 
e 04 masculinos); 02 banheiros para deficientes físicos; 02 áreas cobertas; 01 pátio (com área 
livre de 350m²); 01 playground. 

 A organização social realizará intervenções para melhorar e humanizar o atendimento: 
acessibilidade a todos os ambientes, redistribuição e reforma das salas de atividades e 
gerenciamento; reforma do refeitório e cozinha; compra de novos mobiliários. 
                                                        São Paulo, 31 de janeiro de 2015 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                              Lédio Milanez                                                   

                                                                                                         Diretor Presidente                                                
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Anexo 10 

Relatório 1 

ATIVIDADES DO CCA ROGACIONISTA 

Este mês foi comemorado á Páscoa com almoço para 30 famílias foi realizado a apresentação da peça 

de teatro com os Educandos de seis á 14 anos: 

Peça teatral 

A verdadeira história da páscoa 

 Falas do Narrador: 

-Vocês conhecem a história da páscoa? 

-Não? 

-Então vocês precisam ouvir isso. 

Deus queria muito que a gente ficasse de bem com ele, aí, ele mandou seu filho Jesus, e a páscoa foi 

quando Jesus foi salvar a gente. 

O povo adorava Jesus (dar uma pausa e esperar Jesus entrar pra sentar entre os seguidores) 

Todo mundo gostava de está perto dele porque ele era muito bom. 

Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas; (dar pausa para esperar Jesus falar) 

Fala de Jesus: 

-Eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim. 

-Aqueles que crêem em mim, seguem os meus mandamentos, será capaz de realizar milagres assim 

como eu. 

Falas do Narrador: 

Em meio a seus ensinamentos, Jesus curou cego, alimentou e um monte de pessoas transformou água 

em vinho e muitos outros milagres ele fez.  

-Por causa do seu poder e das suas sábias palavras, algumas pessoas odiaram Jesus. 

-Essas pessoas queriam prender Jesus. 

-Se reuniram para tramar a prisão 

Herodes: 

-Esse homem é um falso profeta. 

-prega em nome de deus, faz milagres em nome de deus mais não é o enviado. 
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Fala do Guarda 1 

-É verdade, o e3nviado deveria ser rico e poderoso como nós e não um pobre filho de carpinteiro. 

Fala do guarda 2 

- Vamos prendê-lo. 

-Vamos pegá-lo distraído. 

Narrador:  

-Jesus sabia disso, da maldade que viria sobre ele, mesmo assim, foi para Jerusalém.  

(dar pausa para Jesus se direcionar a mesa com seus discípulos) 

Lá ele preparou uma janta especial para seus amigos. 

-Ele pegou a comida agradeceu a Deus e dividiu com os seus amigos ensinando a eles uma coisa muito 

importante: 

 

(Pausa para Jesus falar) 

-Vocês precisam saber amar uns aos outros, assim como eu vos amo. 

Narrador: 

- Terminando a ceia, Jesus chama alguns de seus discípulos para orar com ele. 

(Pausa para Jesus falar) 

Jesus:  

-Vamos orar, a oração é o alimento da alma, assim como o pão é o alimento para o corpo. 

Narrador: 

-Mas os seus amigos, cansados da longa caminhada dormiram. 

-Jesus os chama dizendo: 

Jesus: 

 -Acordem 

-Acordem 

É chegada a hora... 

Narrador: 

Mas eles não acordaram. 
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Nesse momento, em que Jesus orava os guardas chegaram gritando e esbravejando: 

Guardas:  

-Está preso seu charlatão. 

-seu impostor. 

-você não é um Deus, tem que parar de enganar essas pessoas. 

- Vamos pra prisão, lá é lugar de falsos profetas. 

Narrador: 

Levaram Jesus e foi bem chato. 

Os guardas bateram nele, fizeram grandes machucados nele. 

Eles pegaram o chicote e batiam nele. 

E agora é sexta feira. 

Os pais gostaram muito da apresentação da peça de teatro. 

 Os Educandos entregueram aos pais os cartões da páscoa. 

Dia 25 deste mês iniciou o projeto futuros craques: é um projeto de esporte visando o esporte como 

meio de intervenção e promoção humana e desenvolver aptidões á futuros jogadores de futebol, 

basquete, vôlei, e outras modalidades esportivas. 

Dia 30 realizamos uma reunião com os pais sobre o projeto fortalecendo famílias compareceu a reunião 

sete famílias no total, sete país e oito filhos. Explicamos aos pais como vai ser o projeto e qual é o 

objetivo. 

Combinamos para a primeira sessão dia sete de maio ás 17h00minh. 

Vamos realizar o passeio no próximo mês e chamamos os pais para assinar a autorização do passeio. 

Veio quarenta e nove pais para assinar convidei todos para a realização do projeto fortalecendo famílias 

alguns se comprometeram a participar da próxima reunião. 

 

Café da manhã 08h00min ás 08h30minh; 

Almoço: Das 11h00minh até 13h00minh; 

Lanche: 16h00min até 16h30minh; 

Sempre com um cardápio diferenciado conforme a orientação da nutricionista Lucia 
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Turma de seis á oito anos – educadora Josi 

 

 

Os Educandos ensaiaram e apresentaram a peça de teatro sobre a paixão de cristo. 

As colaboradoras do grupo era uma vez veio contar estória todos participaram da atividade. 

Foi realizado leitura sobre a Páscoa e o índio. 

Dia dezessete foi realizadas atividades sobre o dia do índio, eles pintaram o corpo, fizeram flechas, oca 

e brincaram de índio. Temos um educando que é descendente de índio e contou aos colegas como é a 

tribo de índio e a oca. 

Fizeram atividades de esporte na quadra. 

Participaram do piquenique com bolos, cupcake, bolachas refrigerantes, sucos, doces e salgados. 

A turma fez o painel dos aniversariantes. 

 

Turma de 9 á 11 anos – educadora Elaine 

Foi apresentada a peça de teatro sobre a paixão de cristo: 

Realizaram atividades esportivas de quadra: futebol, queimada, vôlei... 

Fizeram leitura sobre o dia do índio, artesanato com argila e com papelão fizeram ocas. Pintaram o rosto 

de índio. 

Fizeram lembrancinhas para festa da Páscoa. 

Assistiram filmes e depois foi realizado a roda de conversa sobre o que o filme trouxe de mensagem 

para eles. 

Ajudaram a enfeitar o refeitório para a festa dos aniversariantes 

 

Turma de 12 á 14 anos – educador Jessica 

Apresentou a peça de teatro sobre a paixão de Cristo. 

Iniciou as atividades de futebol. 

Foram ao Parque água Branca e SESC Pompéia. 

A Educadora Jessica está realizando um trabalho com eles com entrevista foi abordado o tema sobre 

violência, eles entrevistaram os trabalhadores do CCA. 

O que é violência? 
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Você já sofreu violência? 

Qual a solução para acabar com a violência? 

Depois dos depoimentos eles conversaram em grupo sobre o trabalho realizado. 

Eventos Ocorridos 

03/04/2015 – Almoço de Páscoa com as famílias 

24/04/2015 – Parada pedagógica onde planejamos o encontro de Fortalecendo Família, e as atividades 

para o próximo mês. 

30/04/2015 - Reunião do projeto Fortalecendo Famílias contou com a presença de seis mães. Um pai e 

nove filhos. 

30/05/2015 – Festa dos aniversariantes do mês com bolo, refrigerante e suco. 

 

 

São Paulo, 05 de maio de 2015. 

 

 

___________________________________ 

                    Eduardo Donizete Rodrigues         

                                    Gerente 
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Anexo 11 

Relatório 2 

ATIVIDADES DO CCA ROGACIONISTA 

 

Fomos ao passeio SESC Itaquera os educandos tiveram bom comportamento este projeto foi realizado 

com o objetivo de estabelecer limites só vai ao próximo passeio quem tiver mais pontos positivos os pais 

gostaram da idéia. Os educandos estão procurando melhorar seus comportamentos.  

Foi decidida na parada pedagógica a comemoração do dia da mãe ser um evento para a família, este 

evento foi realizado junto com o CEDESP. 

Tivemos o inicio do Programa Fortalecendo Famílias algumas famílias não compareceram. 

Tivemos que realizar uma convocação aos pais 

Fomos convidados a participar do projeto da AMBEV sobre reciclagem conhecemos a cooperativa de 

lixo ao lado da escola Águia de Ouro os educandos tiveram uma palestra com a Ana Paula da AmBev 

sobre reciclagem, viram como se faz a separação do lixo e como o lixo é imprensado ao final da palestra 

receberam uma mochila e lanche. 

A festa da família teve 10 pais embora que as mães que vieram foram bem participativas. 

Como o dia do Fundador é comemorado dia 1º de junho teve a semana de Santo Aníbal  

Dia 25 deste mês até o dia 1º, com o tema Avinhão ontem com Santo Aníbal, hoje nós somos os novos 

Santo Aníbal e nosso compromisso para transformar o Avião de hoje. 

A alimentação é realizada nos seguintes horários: 

 Café da manhã 08h00min ás 08h30minh; 

 Almoço: Das 11h00minh até 13h00minh; 

 Lanche: 16h00min até 16h30minh; 

 Sempre com um cardápio diferenciado conforme a orientação da nutricionista Lucia 
 

 

Turma de seis á oito anos – educadora Josi 
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Todos os dias eles tem momentos de conversa e de fazer a lição de casa. 

Este mês a turma apresentou para os pais um coral com a música: fico assim sem você do Claudinho e 

Buchecha. 

Fizeram cartões e cartazes para homenagear a família. 

Eles foram ao SESC Itaquera entraram na piscina e brincaram no escorregador aquático. 

Na semana de Santo Aníbal fizeram ensaios para dançar na festa de Santo Aníbal. Também foi contada 

a história sobre Santo Aníbal. 

Assistiram vídeo de desenho infantil. 

Participaram do projeto futuros craques. 

Foram ao parquinho e a sala de informática. 

Turma de 9 á 11 anos – educadora Elaine 

Todos os dias primeiro momento eles tem roda de conversa, onde são estabelecidas as normas e regras 

e apresentado a atividade do dia. 

Eles fizeram cartões e uma lembrancinha de imã de geladeira para entregar as mães. Também ensaiou 

e apresentou a música: amor de mãe do Pequeno Menor. 

Foram ao SESC Itaquera dia 08 deste mês todos se divertiram muito. 

Do dia 25 á 29 eles tiveram atividades relacionadas á história de Santo Aníbal com leitura de biografia 

de Santo Aníbal e confecção de quadros para ser apresentado na oferta da missa em homenagem á 

Santo Aníbal.                                                                                                                          

   Turma de 12 á 14 anos – educador Jessica 

Os educandos fizeram um jogral sobre o tema família e apresentaram na festa. 

Estão participando do projeto futuros craques. 

Atividades de sala com vídeos, música, dança e informática. 

Foi ao passeio ao SESC Itaquera. 

Fizeram leitura sobre a vida e obra de Santo Aníbal. 

 

Eventos Ocorridos 

08/5/2015 – Passeio ao SESC Itaquera 

11/05/2015 – Eduardo foi ao curso de formação de gerentes. 

13/05/2015 – Passeio á cooperativa de reciclagem. Este passeio foi promovido pelos formadores da 



135 
 

AMBEV os educandos tiveram palestras sobre reciclagem, conhecer a cooperativa como funciona, 

também receberam uma mochila e lanche. 

15/05/2015 – Festa da família: esta festa foi com o CEDESP tivemos as seguintes atividades: 

 Apresentação de dança 

 Karaokê 

 Desenho e pintura 

 Fazer bichinhos com bexigas 

 Coral 

 Jogral 
20/05/2015 – Reunião da Colméia 

21/05/2015 – Programa Fortalecendo Família. 

22/05/2015 – parada pedagógica onde trabalhamos os seguintes temas: 

 

Parada Pedagógica 

Data 22/05/2015 

Coordenadora: Edivalda  

Educadoras: Jessica e Josi 

Equipe da cozinha: Alexandra, Célia e Dora 

1- Equipe Cozinha: 

*Programa Fortalecendo Famílias 

*Projeto Futuros Craques 

*Festa de Santo Aníbal 

* Festa Junina 

*Cardápio 

 

2- Equipe de Educadoras: 

*Avaliação  

*Datas Comemorativas 

*Planejamento 

*GRAS. 

Programa Fortalecendo Famílias será realizado nas seguintes datas: 
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Horário: 17h30minh 

28/05/2015 

03/06/2015 

11/06/2015 

18/06/2015 

25/06/2015 

02/07/2015 

08/07/2015 

Ficou combinado para estes dias fazer café, chá e suco, bolo e bolacha. 

Projeto Futuros Craques 

Horário: 10h00minh 

Para a recepção dos integrantes do projeto a equipe vai fazer café, leite, chá e suco 

Festa de Santo Aníbal 01/06/2015 

Horário: 19h00minh 

Ficou combinada para fazer pipoca, canjica cuscuz paulista. 

 

Festa Junina  

Dia 25/06/2015 manhã e tarde 

 Milho cozido 

 Pipoca 

 Bolo de fubá o Jean fazer no curso de confeitaria 

 Canjica 

 Cuscuz Paulista para o Jean fazer 

 Quentão sem álcool 

 Doces: pé de moleque, paçoca, suspiro, doce de abóbora de coração, doce de batata doce. 

A equipe da cozinha pediu para participar dos passeios do CCA. 

Para os próximos eventos a equipe pediu para comprar: 

 Tecido para fazer cortina e toalhas para o refeitório a Célia se comprometeu a costurar. 
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 Três taças de acrílico para enfeitar a mesa: grande, médio, pequena. 

 Base para bolo 

Cardápio 

A nutricionista Lúcio sentou com a equipe para fazer o cardápio ficou de enviar por email. 

 

 

 Avaliação 

 

Educadora Josi 

Colocou a dificuldade de falar sobre sexualidade com a turma de 6 á 8 quando algumas crianças 

perguntam sobre sexo. Ela faz a devolutiva que é para a criança esperar um pouco porque ela é muito 

nova quando chegar o momento ela vai saber. 

Relatou o comportamento de algumas crianças estão com atitudes indevidas de pequenos furtos, 

mentiras, crise de birra. 

As crianças estão conseguindo fazer as atividades em sala, as saídas da sala, jogar comida fora, 

pequenos furtos diminuíram este mês. 

O Mateus está mais participativo e tem se aproximado mais de todos. Depois que ele foi ao SESC 

melhorou muito, era uma criança que não ia aos passeios por indisciplina e o passeio mostrou para ele o 

quanto é bom participar. 

 

Jessica 

A turma da manhã melhorou muito depois de ir ao SESC estão participando mais das atividades. 

A Educadora Jessica disse que eles ficaram mais próximos com brincadeiras de abraçar, beijar. 

As Educandas estão mais preocupadas em se arrumar, as meninas fizeram maquiagem na Stefane 

arrumou o cabelo dela ela tem vindo com o cabelo arrumado mais solto antes só andava de boné.  

A turma da tarde é mais calma e participativa foi muito bom ter o passeio ao pico do Jaraguá apesar de 

viverem em comunidade eles ficaram com medo de ir conhecer o local onde os índios moram.  

O Raul melhorou a agressividade depois das conversas com a mãe. 

A Cristiane está mais participativa das atividades de esporte e com o grupo. 

Planejamento 

Semana Santo Aníbal 

O Objetivo do projeto é fazer uma análise histórica de Santo Aníbal com Avinhão antes, hoje nos somos 
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os Santo Aníbal e qual o nosso compromisso para transformar o Avinhão de hoje. 

Josi vai realizar uma dança com a turma de 6 á 8 anos 

Elaine vai fazer os quadros com a turma de 9 á 11 anos 

Jessica apresentação de um jogral com a turma de 12 á 14 anos. 

Todos os grupos vão realizar pesquisa e leitura sobre a participação do Santo Aníbal na política e suas 

poesias 

Fazer um painel de fotos de todos os grupos. 

Missa de Santo Aníbal 

Horário: 19h00minh 

Canto de entrada 

1º CEDESP – entrada da bíblia 

2º CCA Santa Marina – primeira leitura 

3º CRECHES – preces 

4º CCA Madre Nazarena – ofertório 

5º Albergue – salmo 

 

 

GRAS 

Tema: Saúde e bem estar 

O tema foi escolhido pela preocupação de todos pelo bem estar dos Educandos, algumas crianças tem 

problemas de pediculose, higiene bucal e corporal. 

Pensando na higiene do meio ambiente vamos trabalhar o espaço físico individual e coletivo. 

A reciclagem irá continuar no planejamento. 

Alimentação será um tema abordado na oficina de horta. 

A realização de um jornal feito através de comentários com a caminhada saudável com faixas. 

 

 

Cronograma do Mês de junho de 2015 
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São Paulo, 11 de junho de 2015. 

 

   

___________________________________ 

                    Eduardo Donizete Rodrigues         

                                    Gerente 

Anexo 12 

Relatório 3 

ATIVIDADES DO CCA ROGACIONISTA 

 

Fomos ao passeio SESC Itaquera os educandos tiveram bom comportamento este projeto foi realizado 
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com o objetivo de estabelecer limites só vai ao próximo passeio quem tiver mais pontos positivos os pais 

gostaram da idéia. Os educandos estão procurando melhorar seus comportamentos.  

Foi decidida na parada pedagógica a comemoração do dia da mãe ser um evento para a família, este 

evento foi realizado junto com o CEDESP. 

Tivemos o inicio do Programa Fortalecendo Famílias algumas famílias não compareceram. 

Tivemos que realizar uma convocação aos pais 

Fomos convidados a participar do projeto da AMBEV sobre reciclagem conhecemos a cooperativa de 

lixo ao lado da escola Águia de Ouro os educandos tiveram uma palestra com a Ana Paula da AmBev 

sobre reciclagem, viram como se faz a separação do lixo e como o lixo é imprensado ao final da palestra 

receberam uma mochila e lanche. 

A festa da família teve 10 pais embora que as mães que vieram foram bem participativas. 

Como o dia do Fundador é comemorado dia 1º de junho teve a semana de Santo Aníbal  

Dia 25 deste mês até o dia 1º, com o tema Avinhão ontem com Santo Aníbal, hoje nós somos os novos 

Santo Aníbal e nosso compromisso para transformar o Avião de hoje. 

A alimentação é realizada nos seguintes horários: 

 Café da manhã 08h00min ás 08h30minh; 

 Almoço: Das 11h00minh até 13h00minh; 

 Lanche: 16h00min até 16h30minh; 

 Sempre com um cardápio diferenciado conforme a orientação da nutricionista Lucia 
 

 

Turma de seis á oito anos – educadora Josi 

 

Todos os dias eles tem momentos de conversa e de fazer a lição de casa. 

Este mês a turma apresentou para os pais um coral com a música: fico assim sem você do Claudinho e 

Buchecha. 

Fizeram cartões e cartazes para homenagear a família. 

Eles foram ao SESC Itaquera entraram na piscina e brincaram no escorregador aquático. 

Na semana de Santo Aníbal fizeram ensaios para dançar na festa de Santo Aníbal. Também foi contada 

a história sobre Santo Aníbal. 

Assistiram vídeo de desenho infantil. 

Participaram do projeto futuros craques. 

Foram ao parquinho e a sala de informática. 
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Turma de 9 á 11 anos – educadora Elaine 

 

Todos os dias primeiro momento eles tem roda de conversa, onde são estabelecidas as normas e regras 

e apresentado a atividade do dia. 

Eles fizeram cartões e uma lembrancinha de imã de geladeira para entregar as mães. Também ensaiou 

e apresentou a música: amor de mãe do Pequeno Menor. 

Foram ao SESC Itaquera dia 08 deste mês todos se divertiram muito. 

Do dia 25 á 29 eles tiveram atividades relacionadas á história de Santo Aníbal com leitura de biografia 

de Santo Aníbal e confecção de quadros para ser apresentado na oferta da missa em homenagem á 

Santo Aníbal.                                                                                                                          

    

 

Turma de 12 á 14 anos – educador Jessica 

 

Os educandos fizeram um jogral sobre o tema família e apresentaram na festa. 

Estão participando do projeto futuros craques. 

Atividades de sala com vídeos, música, dança e informática. 

Foi ao passeio ao SESC Itaquera. 

Fizeram leitura sobre a vida e obra de Santo Aníbal. 

 

Eventos Ocorridos 

08/5/2015 – Passeio ao SESC Itaquera 

11/05/2015 – Eduardo foi ao curso de formação de gerentes. 

13/05/2015 – Passeio á cooperativa de reciclagem. Este passeio foi promovido pelos formadores da 

AMBEV os educandos tiveram palestras sobre reciclagem, conhecer a cooperativa como funciona, 

também receberam uma mochila e lanche. 

15/05/2015 – Festa da família: esta festa foi com o CEDESP tivemos as seguintes atividades: 

 Apresentação de dança 

 Karaokê 

 Desenho e pintura 

 Fazer bichinhos com bexigas 

 Coral 

 Jogral 
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20/05/2015 – Reunião da Colméia 

21/05/2015 – Programa Fortalecendo Família. 

22/05/2015 – parada pedagógica onde trabalhamos os seguintes temas: 

 

Parada Pedagógica 

Data 22/05/2015 

Coordenadora: Edivalda  

Educadoras: Jessica e Josi 

Equipe da cozinha: Alexandra, Célia e Dora 

1- Equipe Cozinha: 

*Programa Fortalecendo Famílias 

*Projeto Futuros Craques 

*Festa de Santo Aníbal 

* Festa Junina 

*Cardápio 

 

2- Equipe de Educadoras: 

*Avaliação  

*Datas Comemorativas 

*Planejamento 

*GRAS. 

Programa Fortalecendo Famílias será realizado nas seguintes datas: 

Horário: 17h30minh 

28/05/2015 

03/06/2015 

11/06/2015 

18/06/2015 

25/06/2015 
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02/07/2015 

08/07/2015 

Ficou combinado para estes dias fazer café, chá e suco, bolo e bolacha. 

Projeto Futuros Craques 

Horário: 10h00minh 

Para a recepção dos integrantes do projeto a equipe vai fazer café, leite, chá e suco 

Festa de Santo Aníbal 01/06/2015 

Horário: 19h00minh 

Ficou combinada para fazer pipoca, canjica cuscuz paulista. 

 

Festa Junina  

Dia 25/06/2015 manhã e tarde 

 Milho cozido 

 Pipoca 

 Bolo de fubá o Jean fazer no curso de confeitaria 

 Canjica 

 Cuscuz Paulista para o Jean fazer 

 Quentão sem álcool 

 Doces: pé de moleque, paçoca, suspiro, doce de abóbora de coração, doce de batata doce. 

A equipe da cozinha pediu para participar dos passeios do CCA. 

Para os próximos eventos a equipe pediu para comprar: 

 Tecido para fazer cortina e toalhas para o refeitório a Célia se comprometeu a costurar. 

 Três taças de acrílico para enfeitar a mesa: grande, médio, pequena. 

 Base para bolo 

Cardápio 

A nutricionista Lúcio sentou com a equipe para fazer o cardápio ficou de enviar por email. 

 

 Avaliação 
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Educadora Josi 

Colocou a dificuldade de falar sobre sexualidade com a turma de 6 á 8 quando algumas crianças 

perguntam sobre sexo. Ela faz a devolutiva que é para a criança esperar um pouco porque ela é muito 

nova quando chegar o momento ela vai saber. 

Relatou o comportamento de algumas crianças estão com atitudes indevidas de pequenos furtos, 

mentiras, crise de birra. 

As crianças estão conseguindo fazer as atividades em sala, as saídas da sala, jogar comida fora, 

pequenos furtos diminuíram este mês. 

O Mateus está mais participativo e tem se aproximado mais de todos. Depois que ele foi ao SESC 

melhorou muito, era uma criança que não ia aos passeios por indisciplina e o passeio mostrou para ele o 

quanto é bom participar. 

 

Jessica 

A turma da manhã melhorou muito depois de ir ao SESC estão participando mais das atividades. 

A Educadora Jessica disse que eles ficaram mais próximos com brincadeiras de abraçar, beijar. 

As Educandas estão mais preocupadas em se arrumar, as meninas fizeram maquiagem na Stefane 

arrumou o cabelo dela ela tem vindo com o cabelo arrumado mais solto antes só andava de boné.  

A turma da tarde é mais calma e participativa foi muito bom ter o passeio ao pico do Jaraguá apesar de 

viverem em comunidade eles ficaram com medo de ir conhecer o local onde os índios moram.  

O Raul melhorou a agressividade depois das conversas com a mãe. 

A Cristiane está mais participativa das atividades de esporte e com o grupo. 

Planejamento 

Semana Santo Aníbal 

O Objetivo do projeto é fazer uma análise histórica de Santo Aníbal com Avinhão antes, hoje nos somos 

os Santo Aníbal e qual o nosso compromisso para transformar o Avinhão de hoje. 

Josi vai realizar uma dança com a turma de 6 á 8 anos 

Elaine vai fazer os quadros com a turma de 9 á 11 anos 

Jessica apresentação de um jogral com a turma de 12 á 14 anos. 

Todos os grupos vão realizar pesquisa e leitura sobre a participação do Santo Aníbal na política e suas 

poesias 

Fazer um painel de fotos de todos os grupos. 
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Missa de Santo Aníbal 

Horário: 19h00minh 

Canto de entrada 

1º CEDESP – entrada da bíblia 

2º CCA Santa Marina – primeira leitura 

3º CRECHES – preces 

4º CCA Madre Nazarena – ofertório 

5º Albergue – salmo 

 

 

GRAS 

Tema: Saúde e bem estar 

O tema foi escolhido pela preocupação de todos pelo bem estar dos Educandos, algumas crianças tem 

problemas de pediculose, higiene bucal e corporal. 

Pensando na higiene do meio ambiente vamos trabalhar o espaço físico individual e coletivo. 

A reciclagem irá continuar no planejamento. 

Alimentação será um tema abordado na oficina de horta. 

A realização de um jornal feito através de comentários com a caminhada saudável com faixas. 

 

Cronograma do Mês de junho de 2015 

São Paulo, 11 de junho de 2015. 

 

   

___________________________________ 

                    Eduardo Donizete Rodrigues         

                                    Gerente 


