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Nossa Missão: 
Facilitar o acesso à educação, 
saúde, esporte, lazer e cultura 

às crianças, adolescentes e seus 
familiares, através do atendimento 
sócioeducativo, cooperando com

 o desenvolvimento individual
 e coletivo.

 Todos nós queremos que nossa vida tenha um significado, ninguém gostaria que 
sua vida passasse em branco. Agir com responsabilidade social faz com que nossa vida se 
estenda para além de nós mesmos. Com a prática da generosidade, estamos contribuindo 
para uma maior distribuição das riquezas, estamos repartindo o que produzimos com o 
nosso semelhante, acreditando que estamos fazendo a nossa parte para um mundo melhor. 
Assim se cumpre o que as escrituras sagradas dizem no livro dos Salmos: “repartiu os seus 
bens, distribuiu aos pobres, a sua justiça durará para sempre.”.

Anésio Rodrigues de Souza
Presidente

 

 Neste ano completamos o quatro anos consecutivo de atendimento direto a comu-
nidade local de Quitaúna/Jd. São Pedro e Padroeira (Osasco). Nós do Centro social, vocês 
contribuintes, a Comunidade Carisma, nossa principal mantenedora, e todos os nossos par-
ceiros, temos muitas razões para nos alegrar, pois este trabalho tem resultado em diferen-
ças significativas na vida das crianças, adolescentes, famílias e a toda comunidade atendida. 
Estamos inseridos e comprometidos num contexto de transformação social, não apenas as-
sistindo, mas atuando e contribuindo com o desenvolvimento da comunidade onde estamos.

 Neste ano estamos realizando a nossa primeira edição do Relatório Social. 
Nele você encontrará informações sobre os trabalhos realizados durante o ano de 
2007, os impactos que sua contribuição tem gerado na vida da comunidade local, de 
várias crianças e famílias.

Elizete Nantes Mendes Saramello
Gestora

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança    
e do Adolescente 

Fl.º. 62 do livro de registro nº 01 - 27/12/2006.

CMAS - Conselho Municipal de Assistencia Social 
Processo número 072/2006 - 15/12/2006.

Edição 01
Participação dessa edição

Fotos: Zaqueu Araújo – capa e contracapa
Textos: Elizete Saramello e Celina Mendes

Projeto gráfico: Janaina Siqueira
Financeiro: Aguinaldo Esteves

Imagens: Beneficiados, voluntários e parceiros

Relatos de pessoas beneficiadas

Irani Felix, 36 anos, viúva, mãe de 5 filhos: três 
atendidos no projeto
“...Participo do trabalho com as famílias no Centro 
Social desde 2005. Eu mudei depois que meus filhos 
começaram a participar do projeto e a minha mudança 
refletiu nas crianças. Agora sei como dialogar com 
meus filhos, sentar e conversar em família, antes não 
fazia isto. Minha auto-estima mudou, fiz curso de téc-
nicas de limpeza aqui e consegui um emprego depois 
disto, falo pra muitas pessoas que a vida deles pode 
mudar também, sempre que posso multiplico o que 
tenho aprendido aqui em minha vida social, tento ajudar 
outras pessoas.  Para as crianças os melhores dias da 
semana são os que tem atividades aqui, eles adoram.”

Osmaria Conceição Avelar, 36 anos, casada, mãe de 6 
filhos sendo que 5 já passaram pelo projeto
“... O projeto ajudou meus filhos, a respeitar mais os 
amigos e ao próximo e a dividir as coisas. As pessoas 
que trabalham no projeto são pessoas muito especiais. 
Vejo que o projeto mudou a minha vida, não venho na 
igreja porque é longe , mas as crianças não faltam nas 
atividades do Centro Social, eles mesmo fazem muito 
esforço para participar. Participo do trabalho com as 
famílias, aprendi muito a ter fé em Deus depois que eu 
comecei a participar do projeto Carisma que era uma 
coisa muita apagada na minha vida. Meu desejo é que 
o projeto continue e que possa ter mais projetos como 
este em outros bairros de Osasco.”

Marilândia Dos Santos, 48 anos, solteira, mãe de 5 fil-
hos (três participam do projeto).
“...Eu estou aqui há dois anos e mudou a minha vida, 
meus filhos estão muito mais tranqüilos. Eu mudei. Se 
não tivesse o projeto o que os meus filhos iriam fazer 
três dias em casa sem fazer nada? Só assistir televisão. 
O que a televisão ensina? Que pena que só tem três vez-
es por semana. Meu filho conta tudo que faz nos dias 
que participa. Aqui nós somos ouvidos e temos atenção, 
eles não desprezam o que a gente tem pra falar, pelo 
contrário eles nos ouvem.”

Roseli da Silva Barão, 38 anos, casada, mãe de 4 filhos 
(três participam do projeto)
“Meus filhos estão mais atenciosos, pois eram mais 
estabanados hoje são mais ponderados, pensam mais 
antes de fazer as coisas. Este projeto é muito impor-
tante para a comunidade, ele ajuda tanto crianças como 
adultos. Acho que as pessoas aqui me ouvem e ajudam 
a minha família. Gostaria que tivesse transporte, pois 
moro um pouco longe.”

Apoio e mídia espontânea
imagens • revistas • jornais • fotos • tvDepoimentos

Jornal Faça Parte 
“Organização religiosa 
otimiza trabalho 
voluntário em Osasco”

Revista Isto é Dinheiro
“Inclusão Digital”

 Revista Filantropia
Edição 31 - Ano VI - 2007

“Voluntariado em Osasco”

 Jornal Diário da Região
 (Osasco) 

26 de Julho de 2006
“Trabalho social atende 80 

crianças de Osasco”

 Site da revista“Mundo Dez” (Rib. Preto)
 www.mundodez.com.br

“Centro Social Comunidade Carisma atende bairros de 
baixa renda de Osasco”

 A responsabilidade de cada um
texto: de Celina Mendes 

publicado no jornal da Paulista
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Nossa História

Um pouco da História 
 Juntamente com a Comunidade Carisma, foi criada em 1994 a Asso-
ciação Cristã de Osasco para contribuir com a diminuição dos problemas sociais 
da população da cidade de Osasco, priorizando as crianças e adolescentes.  A 
Associação é uma ONG (Organização Não Governamental) mantida e adminis-
trada pela Comunidade Carisma, tendo como contribuintes pessoas físicas e 
jurídicas e por suas atribuições pode ter contribuições do Poder público. Desde 
sua criação, por meio de suas ações e projetos, já beneficiou diretamente mais 
de 20.000 pessoas, através dos seguintes projetos e ações:

• Projeto Moradores de Rua, com distribuição de alimentação (ano de 1994-1996);

• Projeto com famílias carentes da área livre da Vila Yolanda/Osasco, com 
   palestras e auxílio alimentação (ano de 1997-1999);

• Projeto Natal Solidário (ano de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007);

• Projeto Família Acolhedora – acolhimento de crianças que vivem em abrigo       
   (anos de 2005, 2006 e 2007);

• Curso de Gestantes e palestras educativas (anos de 2003 e 2004);

• Curso de Geração de Renda (ano de 2000 e 2001);

• Cursos de Venda e Telemarketing (ano de 2000 e 2001);

• Curso de Técnicas de Limpeza (anos de 2006, 2007 e 2008)

• Atividades Sócioeducativas (anos de 2005, 2006, 2007 e 2008);

• Trabalho de acompanhamento com as famílias (anos de 2005, 2006, 2007 e 2008);

• Trabalho em Rede Social (anos de 2005, 2006, 2007 e 2008);

• Programa de Voluntariado (anos de 2005, 2006, 2007 e 2008);

• Projeto Desenvolvimento Comunitário (anos de 2007 e 2008).

 Em 2003 foi lançado o Projeto “Abraçando o Social”,  que se transfor-
mou no Centro Social Comunidade Carisma com o objetivo de apoiar a comuni-
dade local que apresenta carência, atuando como agente facilitador do acesso 
à educação, saúde, esporte, lazer e cultura através do atendimento a crianças, 
adolescentes e seus familiares, com atividades sócio educativas, contribuindo 
com o desenvolvimento individual e coletivo. 

 Anualmente mais de 2.000 pessoas são beneficiadas com os projetos 
sociais desenvolvidos pelo Centro Social Comunidade Carisma, entre atendi-
mento sócio-educativo, Campanhas Solidárias, Desenvolvimento da Comuni-
dade, Acompanhamento Familiar, Feito à Mão, Cursos de Capacitação, Redis-
tribuição de Doações e Encaminhamentos. 

Trabalho Social Hoje
 Hoje o Centro Social Comunidade Carisma desenvolve o Programa 
Criar e Crescer, onde é possível prestar atendimento inteiramente gratuito a 90 
crianças de baixa renda, na faixa etária de 06 a 13 anos juntamente com seus 
familiares através de atividades sócioeducativas, Oferecendo condições propí-
cias ao desenvolvimento social, intelectual e emocional das crianças e adoles-
centes em situação risco, dentro deste programa estão incluídas as oficinas de: 
Brinquedoteca, Capoeira, Arte e Reciclagem, Expressão Corporal, Percussão, 
Inclusão Digital, Jogos Cooperativos e Educação Física.

Novos desafios para 2008
• Implantação de Educação para adultos
• Aulas de Balet aberta para comunidade
• Aulas de pintura em tela (Zaqueu)
• Aulas de artesanato

Nossos parceiros contribuintes
Sotherya Representações
Gerson Camisaria
Bizza Comércio de Massas
Sacolão Jundiaí
Ótica Vasconcelos
Pharmaspecial Especialidades Quimicas ltda
Diversos voluntários

Parceiros
Lar Madre Benedita
Senac Osasco
Centro de Voluntariado de São Paulo
Escolas da Região
Centro Acadêmico de Odontologia da USP
Simone Diniz - Cabelereira
Ação Voluntário Bradesco
Meire Campos - Treinamento
Quartel de Quitaúna - 4º BIL
Salão Essência
ACGF - Associação Cristã Gente que Faz
Rede Social Osasco

Prestação de Contas - Transparência Financeira
Desempenho Financeiro - ano de 2007

Entradas •Operacionais + Doações

OPERACIONAIS
Mantenedora Comunidade Carisma
Contribuintes
Doações Culto
Bazares
Venda de material reciclável
DOAÇÕES RECEBIDAS (OUTRAS)
Em espécie alimento
Em espécie agasalho

Saídas • Despesas diretas + 
                  Indireta + doações

DESPESAS DIRETAS CENTRO SOCIAL 

DESPESAS FIXAS
Pessoal
Salários e ordenados
INSS
Autônomos
Férias, 13 salário e gratificações
Vale transporte
FGTS
Vale refeição e conduções
Outros
Gerais
Gênero alimentício
Telefone
Internet
Financeira
Encargos / CPMF / Juros
DeSPESAS EVENTUAIS
Limpeza e Segurança
Material de artesanato
Gráficas e impressos
Papelaria
Combustível
Exposições e eventos
Material esportivo
Estacionamentos
Manutenção e reforma
outros
Água mineral
Gás

Despesas indiretas assumidas
pela Igreja
Limpeza
Contábil
Telefonia
Administrativo
Reforma predial
Energia Elétrica
Despesas imobiliária (aluguel e imposto)
Copiadora
Água e esgoto

Doações feitas em espécie 
(valorizadas)
Alimento
Agasalho

R$ 77,709.81

R$   9,814.09
R$   3,166.68
R$   2,967.00
R$   1,700.00
R$   2,152.03
R$   1,658.76
R$ 54,811.97
R$   1,140.00
R$      299.28

R$ 6,932.80

R$   5,932.80
R$   1,000.00

R$ 208,612.89

R$ 195,231.36
R$  158,176.40
R$    22,651.10
R$      6,627.25
R$      5,696.61
R$      2,080.00
R$   13,381.53
R$    12,381.53
R$      1,000.00

R$ 208,612.89

R$ 123,970.28

R$ 114,614.45
R$   86,953.02
R$    36,951.68
R$    15,398.82
R$    15,035.94
R$      6,531.78
R$      4,253.93
R$      4,053.14
R$      3,180.64
R$      1,547.09
R$   21,820.36
R$    20,727.72
R$      1,022.17
R$           70.47
R$      5,841.07
R$      5,841.07
R$     9,355.83
R$      2,563.06
R$      1,476.42
R$      1,346.20
R$      1,278.30
R$      1,085.94
R$         550.00
R$         229.79
R$         215.00
R$         214.09
R$         152.03
R$         130.00
R$         115.00

3%

3%

4%

10%

43%37%

76%

6%

3%

3%

1%

11%

 

Doações em gênero, aliemento e roupa

Mantenedora Comunidade Carisma

Contribuintes

Doações

Bazares

Venda de material reciclável

Pessoal

Gerais

Fiannceira

Despesas eventuais

Dispesas indiretas assumidas pela igreja

Doações em gênero, aliemento e roupa

10%

Entradas anuais (2007), 
Operacionais + doações

Saídas = despesas (custo) anuais (2007) +
diretas (fixas e eventuais) +

indiretas + doações
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Aulas de Tricô • Projeto realizado por nossas 
voluntárias com o objetivo de despertar nas meninas 
o interesse por trabalhos artesanais, tais como: tricô, 
crochê, etc.

Balé e Jazz •  A Arte também é importante 
para o crescimento cultural de nossas crianças.

Arte e Reciclagem • Acreditamos que através 
da Arte a criança pode expressar seus sentimentos e 
emoções,vivenciando situações de aceitação e estímulo 
ao seu potencial.

Brinquedoteca • Não é um mero passatempo, 
ela ajuda no desenvolvimento das crianças promoven-
do processos de socialização.

Expressão Corporal • Como forma de expre- 
ssar a vida, sonhar e brincar com o corpo, esses 
movimentos podem promover desenvolvimentos 
orgânicos, sociais e culturais.

Inclusão Digital • Propicia aos educandos a 
utilização do computador como ferramenta viável 
no desenvolvimento da construção do seu próprio 
conhecimento.

Educação Física •  Participam de diferentes 
atividades corporais e esportivas, procurando ado-
tar atitudes cooperativas e solidárias, sem discri-
minar os colegas pelo desempenho ou por razões 
sociais físicas, sexuais ou culturais.

Projetos e Oficinas Pedagógicas do 
Programa Criar e Crescer 

Trabalhamos com base no Projeto Político-
Pedagógico que é embasado nas tendências 
educacionais, em concordância com as pro-
postas da LDB (Lei de Diretrizes e Bases), 
dos PCNS (Parâmetro Curricular Nacional) 
e dos Temas Transversais, que valorizam a 
diversidade, a multiplicidade, a pluralidade, 
com uma educação voltada para um apren-
dizado multidisciplinar, pautado pela flexibi-
lização de projetos e propostas de atividades, 
com temas que integram o conhecimento do 
cotidiano, a proximidade entre os educadores 
e a identificação de recursos e espaços di-
versificados de aprendizagem, prerrogativas 
fundamentais do Projeto.

Estas propostas pedagógicas visam valori-
zar a aprendizagem cooperativa, habilidades 
adquiridas em situações não formais, a con-
vivência uns com os outros, com os educa-
dores e com todos os recursos materiais de 
aprendizagem disponibilizados pelo Centro 
Social Carisma.

Todas as atividades propiciam às crianças 
e aos adolescentes o direito de ter direito, de 
ter conhecimentos, sonhos e confiança para 
que eles próprios possam fazer as transfor-
mações internas e externas necessárias, 
para superar as barreiras que impedem a 
inclusão social.

Celina Mendes do Prado
Coordenação Pedagógica

Manutenção
Recreação 
Comunicação e Administração
Educação
Campanha solidária
Educação
Organização de Eventos
Campanha Solidária
Enfermagem
Educadora
Organização e Costura
Administração
Artesanato e exposição
Costura e embalagens
Artesanato, Exposições e Cozinha
Campanha Solidária
Coordenação Pedagógica
Recreação 
Manutenção Eq. Informática
Filmagens
Campanha Solidária
Cozinha
Educadora Dança
Cozinha
Ed., Camp. Solid., cozinha-cantina
Educação e Campanha solidária
Organização de bazar
Gestora e Assistente Social 
Campanha solidária
Costura e embalagens
Educador Artes
Psicóloga
Educação
Educador Esporte
Foto e imagens
Reportagem
Organização e eventos
Fonoaudiologia e Educação
Campanha solidária
Campanha solidária
Artesanatos e Camp. Solidária
Informática
Campanha solidária
Manutenção e construção civil
Campanha solidária
Campanha solidária
Campanha solidária
Campanha solidária
Campanha solidária
Recreação
Cozinha
Cozinha e bazar
Administração
Artesanato e costura
Campanhas 
Cozinha
Cozinha
Palestrante
Edição de imagens
Sorriso Carisma
Foto e imagens
Administração
Artesanato e Feiras
Campanha solidária
Instrutor Curso de Limpeza
Finanças
Cozinha
Cozinha
Campanha solidária
Recreação
Campanha solidária
Educadora de Dança
Campanha solidária
Campanha solidária
Campanha solidária
Educadora Inclusão Digital
Educadora Inclusão digital
Campanha solidária
Fotografia e artes
Educação e palestras

Quem são os que atuam diretamente 
com osprojetos sociais?

 Conheca nossa equipe de voluntários e funcionários

Aldemir Gomes Cruz
Alessandra Dias Navogino

Alessandro de Almeida
Alexandre Felício

Ana Raquel O R G Silva
Anderson Carobresi

Andréa de Jesus Silva Santos
Andréa de Andrade Garcia Pecci

Andréa Biazolli
Andréa Salustiano

Ângela Christina G. Bertoline
Anice Vicente dos Santos

Amélia L. Oliveira
Aparecida da Silva Nunes

Aparecida Fernandes Coutinho
Carmem Duffner

Celina Mendes do Prado
Claudia Dantas Brito Souza
Cláudio Ribeiro dos Santos

Cristiano Teixeira
Cilene Coutinho Rodrigues

Dalva Lucia de Oliveira Santos
Daniela Laurentino da Silva Lima

Dayane Kelly da Silva
Débora Gouveia

Deise Morsoletto
Eliane Aparecida da Fonseca Pepe
Elizete Nantes Mendes Saramello

Erick Luiz Garcia
Eunice da Silva Garcia

Fábio Viana Costa
Fernanda Alves de Lima

Frederico Gorgulho
Gabriel Trindade Silva

Geni Raimundo da Silva
Gustavo Pacete

Irene Alves de Lima
Janaina Renata Gomes

Joyce Regina G. Maia
Juliana Freitas

Laura Germano
Leandro Garcia

Leonor Barreiros
Lourival Andrade de Souza

Magda de Angelis Oliveira Souza
Maycon Luiz

Marcelo Ruiz Garcia
Magda de Ângelo R. de Souza

Marcos Duffner
Maria de Fátima da Costa

Maria do Socorro Silva
Maria Liduina Cornélio Silva

Maria Lúcia Andrade dos Santos
Maria Ogeda Assaf

Mariana de Almeida Camargo
Marli Oliveira

Marly Aparecida Silva Ferreira
Mauro Rinaldi

Monique França Kniggendorf
Nathália

Nitamar Firmino da Silva
Prisleine Barassa

Regiane Garcia do Nascimento
Roberta Barreiros
Rogério Gonçalves

Rogério Oliveira
Ruth Barbosa Esteves

Sandra Regina de A. Camargo
Sandro Albuquerque

Silvana Freire Buim Garcia
Silvana Perez Gomes

Tatiana Hypolito Cotrim
Vagner Oliveira Silva

Valdimir Leisnock
Valdinei Silva

Vilma de Oliveira
Vilma Moraes Silva Saggiorato

Yara Amorim
Zaqueu Rodigues

Wagner Marins

Agradecimento:
Sem essas pessoas e provavelmente haja tantas outras, seria impossível chegar-
mos até aqui, graças ao seu trabalho voluntário que regularmente prestam ao 
Centro Social Comunidade Carisma, o nosso muito obrigado.
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 Março • Passeio ao Circo
 Foi realizado em março de 2007 um 
passeio ao Circo Spacial, possibilitando a amplia-
ção das relações sócioafetivas entre os alunos e 
educadores e aprenderam a valorizar a arte do 
circo, que nos transmite uma grande riqueza nas 
habilidades físicas (equilibrismo, contorcionismo, 
malabarismo, acrobacia). Nesse passeio tivemos o 
apoio do Quarto Batalhão de Infantaria Regimento 
Raposo Tavares, transportando nossos alunos até 
o local.

 Maio • Projeto de 
               Conscientização Ambiental
 Conhecendo o espaço em que vivem, 
em maio de 2007 foi realizado o Projeto de Con-
scientização Ambiental, com o objetivo de mostrar 
às crianças que a preservação do Meio Ambiente 
depende da colaboração de cada um, incluindo 
questões como poluição, lixo, água, qualidade do 
ar, aquecimento global, entre tantos outros, onde 
a prática diária de mínimas ações pode causar 
um grande efeito. Durante o projeto as crianças 
saíram no bairro onde está localizado o Centro 
Social, para conhecerem a realidade do entorno. 
O Projeto foi realizado pelas alunas da Faculdade 
Uniban e educadores sociais.

 Abril • Semana da Higiene
             e Sorriso Carisma 
 Dentre as atividades diversificadas rea- 
lizamos a Semana da Higiene. O objetivo do projeto 
foi orientar e promover práticas básicas de higiene 
na prevenção de doenças físicas , a manutenção de 
condições saudáveis de vida e combate da infesta-
ção de pediculose. Tivemos nessa semana cortes 
de unhas e cabelos, orientação sobre pediculose 
realizados por profissionais da área de saúde e 
beleza. Nesse dia houve pesagem e medidas. Ain-
da nesta mesma semana contamos com o apoio da 
equipe de estudantes do curso de odontologia da 
USP com orientação preventiva, tratamento e lim-
peza nos dentes das crianças atendidas no Centro 
Social Comunidade Carisma.

Atividades Pedagógicas e Saídas 
Culturais do Programa Criar e Crescer

Capacitação da Equipe / Atualização 
dos Profissionais e voluntários
 Primamos pela formação e capacitação 
dos nossos funcionários e voluntários.
 A formação é fundamental, pois os pro-
jetos sociais desenvolvidos têm que estar cada vez 
mais comprometidos com a qualidade, apresentan-
do objetivos claros e metas a serem obtidas. Acre-
ditamos que, estamos conscientes da necessidade 
de nos tornarmos agentes transformadores bem 
informados,motivados e criativos.
 É claro que isso tudo entrelaçado com 
comprometimento e dedicação, características 
fortes da nossa equipe. 
 O SENAC desde o ano de 2005, tem pos-
sibilitado à nossa equipe de trabalho,capacitação em 
diversos cursos voltados para o terceiro setor, sem 
custo algum.

•  Violência Doméstica – Sedes Sapientiae
•  Redes e Desenvolvimento Comunitário – Senac
•  Gestão Estratégica de RH – Faculdade Paulista
•  Serviço Social
•  Gestão Pedagógica – Uninove
•  Gestão do Meio Ambiente – Senac
•  Gestão de Organizações Sociais – Senac
•  Educador Social - Fundação Orsa
•  Educação – Congresso Saber 2007
•  Gestão de Voluntariado – Centro de
     Voluntariado de São Paulo
•  Expressão Corporal – Faculdade
     Anhembi Morumbi
•  Dança – Anhembi Morumbi
•  Movimento Todos Pela Educação
•  Instituto Faça Parte
•  V Congresso Internacional de Educação
    Uma  escola para Cidadãos
•  Palestra- Como trabalhar valores e educar 
    emoções- Celso Antunes-  
•  Encontro Nacional de Educadores – 2º Ético
    Interage – Cidadania e Competências
•  Fórum de Coordenadores de Voluntários
     Qualidade do Programa de Voluntariado nas ONGS 
•  Seminário de Desenvolvimento Sustentável
     Senac- S.J.do Rio Preto

Rede de Desenvolvimento 
Comunitário • A Rede de desenvolvimento Co-
munitário é composta por moradores da região do 
São Pedro e Quitaúna, conta ainda com organizações 
sociais da região, ações como  encontros mensais 
com objetivos de mobilizar a comunidade para ações 
coletivas de desenvolvimento local.

Campanha Solidária • Anualmente reali-
zamos a Campanha do Natal Solidário, que con-
siste em presentear crianças carentes e trazer as 
crianças que vivem em condição de abrigo para o 
convívio familiar durante os fins de semana ,férias 
e festas de fim de ano.A parceria é firmada com o 
Vale da Benção – Cidade da Criança e com outras 
sete organizações sociais da região, anualmente 
são mais de 1.500 crianças atendidas nesta ação.

Capacitação em limpeza • No mês de se-
tembro aconteceu a 3ª Capacitação de Técnicas de 
Limpeza, o curso tem como objetivo capacitar pes-
soas nas áreas de limpeza que não possuem pers-
pectiva de trabalho formal, a capacitação posterior-
mente será estendida a outras áreas de serviços 
como copa, cozinha, e outros. O resgate da auto-esti-
ma dos participantes e o encorajamento para encon-
trar caminhos alternativos de trabalho é o principal 
foco do projeto iniciado em 2005. Da formação das 
três turmas nos anos de 2006, 2007 e 2008, nasceu a 
idéia da montagem de uma cooperativa que irá pres-
tar serviços de limpeza a empresas e residências.

Exposições do Feito à Mão • Em 2007, 
foram realizadas 4 exposições dos trabalhos soci-
ais e dos produtos feitos pelas artesãs do Feito à 
Mão, a exposição acontece pela parceria firmada 
junto ao Centro de Voluntariado de São Paulo 
desde 2006 no Shopping Iguatemi e Shopping Mar-
ket Place – SP.
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 Outubro • Projeto Conhecendo
               a Cidade 
 Em Outubro nossas crianças e adoles-
centes participaram de um passeio pela cidade
de Osasco num ônibus de dois andares, fornecido 
pela Prefeitura de Osasco. O objetivo do passeio
era desvendar e descobrir o próprio hábitat e os 
segredos da cidade onde moram, estabelecendo
uma cumplicidade entre morador e cidade, que re-
orienta o sentido de cidadania. Um relacionamento 
saudável de proximidade e conhecimento enseja 
respeito mútuo do cidadão com a cidade
onde vive e da cidade com seu habitante. Prestar 
atenção nos detalhes arquitetônicos de sua ci-
dade, conhecer suas histórias, lendas, indústrias, 
parques como o Chico Mendes, a cidade Cenográ-
fica do SBT, foi descobrir lugares profundamente 
interessantes para nossas crianças.

 Outubro • Festa das 
               Crianças   
 No mês das crianças, temos a tradicio-
nal Festa no Quartel de Quitaúna-Osasco. Um lugar 
de grande espaço e boa infra-estrutura, elas brin-
cam, faz atividades dirigidas pelos responsáveis 
pelo quartel, aprendem valores ao longo do dia e 
recebem, no final da festa, o tão desejado presente 
que são doados por equipes de voluntários da AGF. 
O objetivo da festa é marcar a data com muita ani-
mação, do jeito que as crianças merecem e que 
elas tenham um dia de convivência entre elas.

 Novembro • Aula de 
             cidadania 
 Conhecendo os nossos direitos e deveres, 
não podemos falar de cidadania sem falar também 
de deveres.  Afinal, é à medida que cumprimos com 
nossas obrigações que permitimos que os outros 
possam exercitar seus direitos e vice-versa. Nesse 
encontro falamos sobre os nossos deveres na escola, 
em casa e na sociedade.

 Dezembro • Festa de
                 Encerramento  
 13 de dezembro • Nossa festa de encer-
ramento teve como proposta envolver toda a comu-
nidade educativa, famílias das crianças atendidas 
pelo projeto, num clima festivo, com apresentações 
de danças e poesias, resgatando estudos e experiên-
cias vivenciadas durante o ano letivo. Foi servido 
também um jantar para todos os participantes.

 Junho • Festa do Milho
 Em Julho aconteceu uma genuína Fes-
ta Caipira (do Milho) com direito a barracas típi-
cas ,recheadas de brincadeiras como: piscina de 
bolinha, pescaria, corrida do saco, etc., Tudo foi 
organizado e montado, pelos nossos professores e 
voluntários, para ser uma “festança boa demais”! 
A festa aconteceu na quadra e teve início com o 
tradicional casamento caipira e a quadrilha que 
envolveu os alunos, dando um colorido especial 
à quadra. Momentos de convivência festiva com 
professores e funcionários, caracterizados e dis-
postos a participar ativamente com os alunos, são 
ocasiões especiais que ficam guardadas em nos-
sas lembranças mais queridas.

 Junho • Visita a Estação
             Ciências
 Estação Ciência - USP é um centro 
de ciências interativo que realiza exposições nas 
áreas de Astronomia, Meteorologia, Física, Geo-
logia/ Geografia, Biologia, História, Informática, 
Tecnologia, Matemática, Humanidades, além de 
cursos, eventos e outras atividades. Nosso objetivo 
com o passeio foi popularizar a ciência e promover 
a educação científica entre nossas crianças. Neste 
evento contamos com o apoio do Quarto Batalhão 
de Infantaria Regimento Raposo Tavares, trans-
portando nossos alunos até o local.

Nossa 
atuação
Atendimento às famílias • Através de en-
contros bimestrais, as famílias atendidas no Centro 
Social, conseguem vivenciar situações e dialogar 
com os profissionais facilitadores, onde juntos en-
contram espaço para reflexão, conscientização, a 
respeito de situações reais do dia a dia, onde buscam 
respostas através de atividades e dinâmicas. Assun-
tos como educação dos filhos, participação na vida 
escolar, bem estar Físico, Emocional e Espiritual de 
cada um, a violência doméstica, ECA-Estatuto da 
Criança e do Adolescente, etc. Acontece também o 
encaminhamento jurídico, encaminhamento médi-
co, psicológico, etc.

Programa de Educação para
o Trabalho •  Em parceria com o SENAC, o Cen-
tro Social dis-ponibilizamos  o espaço para que 30 ad-
olescentes pudessem ser capacitados pelo Programa 
de Educação para o Trabalho, ministrado pelo Senac 
e financiado pelo Banco Santader, o atendimento con-
tou com o apoio de empresas da região de Quitaúna  e 
Jd. Roberto. Ainda contou com o apoio de empresas 
da região de Quitaúna e Jd. Roberto que receberam 
os adolescentes para estágio na estação de vivência 
de Trabalho.

Participação na Rede Social
do Município • Em Outubro Aconteceu o 1º 
Encontro de Desenvolvimento Local de Quitaúna 
e São Pedro, este encontro foi fruto da capacitação 
oferecida pelo Senac em Junho/2007 para 7 orga-
nizações sociais da Região Oeste, estiveram pre-
sentes os moradores do bairro, representantes de   
igrejas locais, organizações sociais,  representantes 
do Centro de Referência de Assistência Social do Km 
18, Pastoral da Criança, Senac e Escolas Públicas. 
Foi apresentado aos participantes a Proposta da 
Rede de Desenvolvimento Local, e foi firmando um 
compromisso entre os presentes de levar a diante a 
formação da rede. Depois houve mais três encontros 
que planejaram ações e fortaleceram a idéia da Rede.

Programa de Voluntariado        
Coorporativo • É uma estratégia interes-
sante porque promove o fortalecimento da cultura 
corporativa, cria vínculos entre funcionários, mel-
hora o clima organizacional e a imagem corpora-
tiva da empresa. Em parceria com os funcionários 
de Recursos Humanos e Previdência do Bradesco, 
foi realizado em março de 2007 o Dia Nacional de 
Ação Voluntária. A Ação envolveu diversos volun-
tários que conseguiram um resultado expressivo de 
donativos alimentícios(1.000 litros de leite, biscoitos, 
bolachas e sucos)  que enriqueceram o cardápio de 
nossas crianças. Acreditamos que o meio empre-
sarial dispõe de talentos, competências e recursos 
suficientes que permitem melhorar a qualidade do 
trabalho voluntário.

Participação na Rede de escolas e 
organizações sociais • Numa parceria com 
o Lar Madre Benedita e com escolas da região, com 
o objetivo de Socializar trabalhos e fortalecer parce-
rias na educação. Realizamos encontros bimestrais 
e um evento anual “Spa Day” focando a cooperação 
da auto-estima do professor. O evento conta com 
palestrante e muitas oficinas de beleza,que propor-
cionam um dia todo especial.

Feito à mão • Incentivo aos artesões da região 
com exposições em feiras e Shopping Iguatemi, 
Shopping Market Place através de parceria firmada 
com o Centro de Voluntariado de São Paulo e cursos 
de artes e artesanato.
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