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CARTA DE 

A B E R T U R A

Em 2021, a Fundação Julita completa 70 anos 
de atuação com famílias em vulnerabilidade social 
da região do Jardim São Luís. Durante essa trajetória, 
a Julita acompanhou e lutou ao lado dos moradores 
do território por várias causas: 

• Pelo movimento de mães em busca de Creche;

• Por questões ambientais, como a mobilização que 
gerou o fechamento da Usina de Campo Limpo, 
por conta da poluição, e a canalização do córrego 
próximo à Julita, que, em meados de 1990, ainda se 
encontrava a céu aberto, com o esgoto das casas 
vizinhas sendo despejado ali;

• Por movimentos de alfabetização;

• Pelo movimento cultural;

• Foi sede para atendimento ambulatorial de atenção 
à saúde da família e polo de campanhas de vacinação;

• Foi um dos primeiros espaços de atendimento 
à população idosa na cidade;

• Liderou, junto à Sociedade Santos Mártires, 
a “1ª Caminhada pela Paz - Fórum em Defesa da 
Vida”, que todos os anos clama pela não-violência 
no território. 

Em março de 2020, fomos surpreendidos com 
o avanço da pandemia e o governo decretou 
a necessidade de isolamento social. Imediatamente, 
nossa preocupação se voltou para a população 
beneficiária. Com tantos trabalhadores informais 
no território e muitas mulheres liderando famílias 
monoparentais, a situação deveria se agravar, com 
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impactos ainda mais severos para as comunidades. 
O desemprego e, consequentemente, a fome 
bateriam à porta de muitas famílias! Isso era a única 
certeza que tínhamos! 

Na semana antes da paralisação das atividades, 
reunimos toda a equipe - coordenadores, gestores, 
educadores, jovens beneficiários - e ali mesmo foi 
decidido quem ficaria em casa (por questão de risco) 
e quem viria para a organização, dia após dia, para 
ficarmos na linha de frente de ajuda à comunidade, 
em duas grandes áreas: em ações pedagógicas, 
para manter o vínculo com as famílias, e em ações 
comunitárias, para atender à população mais 
vulnerável. Eram mais de 40 pessoas naquela sala 
e todas com um só objetivo em mente: como apoiar 
a comunidade em um momento tão crucial? Para além 
dos nossos medos e cuidados individuais, era preciso 

um “Levantar Coletivo” em prol da comunidade. 
E isso faz parte do DNA da Julita.

Já no início de abril, iniciamos a Campanha Emergencial 
Coronavírus, de apoio às famílias mais vulneráveis 
da comunidade durante a crise sanitária, que nasceu 
de forma participativa. Nossa voz por esse apoio 
ecoou por vários cantos e, durante o ano que seria 
um dos mais difíceis da história do País, vimos um 
movimento de solidariedade que enche nossos olhos 
de lágrimas e nosso coração de esperança.

Muito obrigado a todes e a cada um pela contribuição 
e solidariedade! Continuemos avançando juntes!

Janio de Oliveira
Gestor da Fundação Julita
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Atender crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação 
de vulnerabilidade social por meio de ações socioeducativas 
que promovam o exercício da cidadania.

M I S S Ã O

Tornar-se um referencial para o desenvolvimento humano 
e sua inserção social.

V I S Ã O

5

Tornar-se um referencial para o desenvolvimento humano 
e sua inserção social.

Atender crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação 
de vulnerabilidade social por meio de ações socioeducativas 
que promovam o exercício da cidadania.

M I S S Ã O
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L I N H A   
D O  T E M P O

2
0

1
9

Fundação 
inaugura 
auditório 
comunitário, 
com 
capacidade 
para 100 
pessoas

Formação 
em Educação 
Popular 
envolveu 
todos os 
colaboradores 
da Julita

Contratação 
do Bússola 
Social, 
ferramenta 
para gestão 
de projetos 
sociais

Ampliação do 
número de 
benefi ciários 
do Projeto 
Ipezinho para 
72 crianças 
de 4 a 6 anos

Ampliação 
das atividades 
do projeto 
“Férias na 
Julita”, aberto 
à comunidade

Disponibilização 
de uma nova 
modalidade 
de aprendizado 
em música: 
o violino

Renovação 
da parceria 
com sete 
empresas 
apoiadoras

2
0

2
0

Início 
da formação 
de apoio 
e capacitação 
em gestão para 
organizações 
sociais, em 
parceria com 
a organização 
“Construindo 
o Futuro”

Promoção 
da Campanha 
Emergencial 
Coronavírus 
de apoio 
comunitário 
diante da 
pandemia, que 
apoiou mais de 
16 mil pessoas

Mapeamento 
das famílias 
mais vulneráveis 
do território, 
em parceria com 
organizações 
sociais e 
equipamentos 
públicos

Fundação assina 
manifestos em prol 
de comunidades 
em vulnerabilidade 
diante do 
coronavírus

Mesmo diante 
da pandemia, 
a Fundação 
continua 
o atendimento 
a todas as faixas 
etárias, por meio 
de atividades 
online
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Em uma 
parceria 
entre escola 
e organização 
social, um 
portão para 
a área verde 
da Fundação 
foi aberto para 
a Pré-Escola 
vizinha, EMEI 
Julitta

Fundação 
atinge a marca 
de mais de 
200 jovens 
atendidos 
pelo projeto 
“Jovens 
Monitores 
em Esporte”

Disseminação 
da metodologia 
do Centro de 
Educação 
Ambiental para 
110 professores 
e equipe 
pedagógica 
da rede pública 
de ensino

Centro de 
Educação 
em Esporte 
compartilha 
metodologia 
no evento 
“Ciclo Educar 
Hoje”, do 
Sesc-SP

Quatro novas 
parceiras via 
destinação 
do Imposto 
de Renda.

Conquista 
do Prêmio 
Melhores 
ONGs, sendo 
considerada 
uma das 
100 Melhores 
ONGs do 
Brasil para 
se doar

Uma de 
nossas 
educandas 
fi cou em 
3º lugar, na 
categoria geral, 
do concurso 
de redação 
do Colégio 
Humboldt

Grupo 
de educandos 
venceu 
a competição 
“Pense 
Grande”, 
que reuniu 
jovens de 
organizações 
sociais 
e de escolas 
públicas 
e técnicas de 
Ensino Médio

Prática de 
Respiração 
e Concentração 
continua sendo 
realizada com 
colaboradores 
de forma online

Renovação 
da parceria com 
cinco empresas 
apoiadoras

Educadores 
e colaboradores 
participam da 
Formação de 
Fomento Social 
e Financeiro, 
oferecida pelo 
Programa Itaú 
Social Unicef

Centro 
de Educação 
Ambiental 
participa 
do Simpósio 
de Educação 
Ambiental OCA/
Esalq-USP, 
apresentando 
metodologia 
aplicada 
na Julita 

Fundação 
conquista cinco 
novos parceiros 
via destinação 
do Imposto 
de Renda.

Novos 
parceiros: 
B3Social, Brazil
Foundation e 
Instituto Arca+ 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
EM ESPORTE, SAÚDE, 
CULTURA E AMBIENTAL

Total de 2.659 
benefi ciários 
de todas as idades.

P R I N C I PA I S 
R E S U LTA D O S  2 0 1 9 / 2 0 2 0

PROGRAMA PRIMEIRA 
INFÂNCIA

Creche pública conveniada à 
Prefeitura. Atende 

335 crianças 
de 0 a 3 anos em situação de 
vulnerabilidade social, em período 
integral.

PROGRAMA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE

358 crianças e 
adolescentes de 
4 a 14 anos atendidos, por dia, no 
turno complementar à escola. 

PROGRAMA JUVENTUDE

Média de

 419 jovens e adultos 
benefi ciados de 15 a 35 anos, em 
vulnerabilidade social, por ano.

PROGRAMA TERCEIRA 
IDADE

191 benefi ciários 
acima de 60 anos.

Média de

419 jovens e adultos
benefi ciados de 15 a 35 anos, em 
vulnerabilidade social, por ano.
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Acredito que não adianta a gestão de uma entidade 
chegar a uma comunidade e dizer: ‘tem que fazer 
assim e ponto fi nal’. A diferença da Julita é que os 
gestores escutam o que a comunidade quer! Outra 
coisa que eu acho muito legal da Julita é que não 
se esquece da Terceira Idade. Sim, as crianças 
são o futuro, mas os idosos também precisam ser 
lembrados”. 

Daniela Villela
apoiadora da Fundação

C O M  A  PA L A V R A , 
N O S S O S  D O A D O R E S : 

“Atuei no Conselho da Fundação entre 2015 e 2019. 
Desde sempre, confi o muito na linha pedagógica da Julita 
e na diferença que o trabalho faz na vida da comunidade. 

Por que me encantei e fui adiante? Porque tudo o que 
é feito na Julita é muito consistente, faz muito sentido, tem 
impacto na vida das pessoas. A Julita é minha instituição 
do coração! Sempre que posso faço alguma coisa pela 
organização, falo dela para todo mundo. Agora estou no 
grupo que promove o Bazar do Bem, que reverte recursos 
para a Fundação. Colaboro com a Julita porque eu tenho 
certeza de que os recursos vão ser bem utilizados; 
acredito na gestão, estive muito próxima da gestão. É um 
trabalho sério, a comunidade está envolvida. 

“Soube da existência da Julita por recomendação de uma 
funcionária. Comecei a acompanhar de perto as ações 
que a Fundação realiza na sociedade e vi muita sinergia 
com o que achava importante: a Fundação atende idosos, 
jovens vulneráveis, crianças bem pequenas; tem uma 
infraestrutura muito boa, acolhedora. 

Fiz a minha primeira doação como pessoa física via 
destinação do Imposto de Renda e continuo fazendo até 
hoje. Em 2020, a HP, que tem os pilares de sustentabilidade, 
meio ambiente, social e governança e oferece apoio 
corporativo para instituições locais, recebeu um apoio 
adicional. E uma coisa importante no processo de decisão 
seria ter certeza de que o recurso seria revertido para 
uma organização com boa governança e que o dinheiro 
seria bem empregado, que haveria prestação de contas, 
transparência, coisas que, muitas vezes, as organizações 

não têm condições de fazer. Neste processo, 
a Julita foi selecionada e fi zemos a doação na primeira 
live social da HP, com a presença de funcionários 
da empresa. Envolver os colaboradores em ações 
de sustentabilidade social gera engajamento. 

As gerações mais novas se movem e olham para 
as coisas com muito mais senso de propósito 
do que as gerações anteriores. Se tem um ponto 
de mudança na sociedade, sobretudo com 
a pandemia, é ter se tornado mais solidária, estar 
dando valor às coisas básicas, como a família, e 
espero que sejam mudanças que venham para fi car”.

Claudio Raupp Fonseca
Presidente da HP Brasil
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Diante da pandemia que assolou todo o mundo, tendo impactos mais profundos ainda na periferia, a Fundação 
Julita iniciou, em abril de 2020, uma campanha de arrecadação em apoio à comunidade. A ação comunitária 
de enfrentamento à Covid-19 teve como objetivo inicial dar continuidade aos benefícios oferecidos às famílias, 
por meio da entrega de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, álcool gel, máscaras etc., além de oferecer 
orientações diante da pandemia e manter o vínculo com as famílias por meio de ligações telefônicas periódicas.

O principal intuito da Campanha foi o de garantir a segurança alimentar da população beneficiária, que se 
estendeu, posteriormente, para uma ação comunitária mais ampla. As ações de segurança alimentar visaram  
à seleção, à qualificação e à montagem de cestas de alimentos, tendo como diferencial o fato de incluir alimentos 
in natura, como frutas, verduras e legumes. A atividade teve orientação da equipe de Nutrição da Fundação Julita.

Em um segundo momento, além da doação de cestas de alimentos, a Fundação também articulou a entrega 
de cartões-benefício para a comunidade interna (beneficiários inscritos nos programas da Fundação mapeados 
em alta vulnerabilidade diante da pandemia) e para a comunidade externa (moradores da comunidade também 
mapeados em alta vulnerabilidade).

A campanha contou com uma rede de apoio de pessoas físicas, empresas, organizações sociais e equipamentos 
públicos do território, além de institutos e escolas da região.

KITS DE HIGIENE, 
FRASCOS DE ÁLCOOL 
EM GEL E MÁSCARAS 
DE PROTEÇÃO:   

  

total de 11.347 unidades 

C O M U N I D A D E

N Ú M E R O S

BENEFICIÁRIOS: 
  

16.386 pessoas (entre 
beneficiários dos programas 
de atendimento da Julita e 
membros da família)

VALOR 
ARRECADADO:  
  

R$ 1.427.609,54

FAMÍLIAS QUE 
RECEBERAM 
CARTÃO-BENEFÍCIO:  
  

1.340 famílias

CESTAS 
BÁSICAS:  
   

4.332
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A Fundação Julita participou da articulação territorial em prol da comunidade do Jardim São Luís. A ação 
contou com a participação das seguintes organizações, coletivos e grupos: Cursinho Livre da Sul - Arriba Lxs 
Que Luchan, Bloco do Beco, CEI Jd. São Joaquim, Coletiva Periferia Segue Sangrando, Conviver é Viver, Arco 
Associação Benefi cente, Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário Queiroz Filho, Ocupação Capão, 
Rainha da Paz, Sarau do Binho e SASF São Luiz I e II. 

Na ação, foram mapeadas famílias em alta vulnerabilidade social do território, segundo os critérios: não ter renda 
ou renda baixa, e famílias inseridas em programas de transferência de renda. 

A R T I C U L A Ç Ã O 
T E R R I T O R I A L

“Dessa união de diversos atores foi 
possível mapear de forma assertiva nosso 
território, atendendo de maneira digna a 
maior quantidade de pessoas possível. 
De todo esse mapeamento, é possível 
pautar nossas questões e políticas públicas 
necessárias ao território, inclusive num 
período pós-pandemia.”

Vanessa Esposito Gil Rabelo, 
Centro de Educação Infantil (CEI) 
Jd. São Joaquim, uma das organizações 
participantes da ação comunitária.

“O trabalho em conjunto entre as OSCs 
(Organizações da Sociedade Civil) e os líderes 
comunitários é de extrema importância. Geralmente, 
os líderes comunitários têm contato muito próximo e 
possuem a confi ança das pessoas no microterritório. 
Isso facilita identifi car de maneira rápida pessoas 
em situação de vulnerabilidade, reduzindo o esforço 
em campo e aumentando a produtividade do 
diagnóstico.”

Pedro Andrey Rodrigues de Jesus, 
Gerente do Serviço de Assistência Social à Família (SASF) 
São Luiz / Movimento Comunitário de Vila Remo.

“As ações em conjunto fortalecem o atendimento 
às famílias ou pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, levando em consideração a especifi cidade e a 
realidade do microterritório. Estas ações promovem a 
integração e a mobilização dos serviços, equipamentos 
e coletivos que atuam na região, possibilitando 
o acesso à ajuda humanitária e contribuindo no 
enfrentamento das desigualdades sociais”.

Raquel de Jesus Silva, 
Gerente do SASF II São Luiz.

“Fundamos a associação há 30 anos, inicialmente com 
um trabalho assistencial, e, em seguida, passamos a 
desenvolver projetos de inclusão social e emancipação 
das famílias. Diante da pandemia, renovamos nosso 
carisma e missão, que é de estarmos entre os mais 
necessitados. Poder contar com demais organizações e 
lideranças para amenizar a dor e o sofrimento de milhares 
de famílias, que se encontram desassistidas de qualquer 
ajuda governamental, é uma grande oportunidade e 
satisfação para potencializarmos nossas ações. Na dor 
e no sofrimento, nos unimos, e a articulação em rede 
com esses atores protagonistas desses movimentos 
de solidariedade tem levado efetividade e efi cácia no 
atendimento a milhares de famílias”.

Maria Regina Gonçalves Sigaki, 
Presidente da Associação do Abrigo 
Nossa Senhora Rainha da Paz, 
do Jd. Fim de Semana.
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Mais de 200 pessoas doaram para a 

Campanha. Agradecemos a todos os 

doadores que possibilitaram essa conquista 

em um momento tão desafi ador!

D O A Ç Õ E S

Banco Fibra

BR Properties

Colégio Bandeirantes

Colégio Dante Alighieri

Colégio Pueri Domus

Comida Invisível

Doe Máscaras Brasil

Equipe Flávia Pavanelli

Everis Brasil

Formato Comunicação V. Ltda

Fundação Abrinq

Fundação Amor Horizontal

Gastronomia Periférica

Grupo Amigo Fraterno 

GPA

P A R C E I R O S 
D A  C A M PA N H A :

Grupo de Voluntários do Banco do Brasil

Instituto ACP

Instituto Arca+

Instituto Credit Suisse Hedging Griffo

Instituto Espírita de Educação

Instituto FAR

Instituto Samuel Klein

Irmãos Avelino

Movimento Afro-empreendedores & Parceiros 

Operação Vida Pedro Lopes 

RL Limpeza

Sesc Campo Limpo / Mesa Brasil 

Terra Nativa

United Way

Up! Renda Cidadã
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Creche pública administrada pela Fundação Julita, é uma das maiores escolas de Primeira Infância da região. 

Tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos: físico, psicológico, intelectual e 
social, considerando seus conhecimentos e valores éticos, estéticos, morais e culturais, complementando a 
ação da família e do meio onde convive.

O programa desenvolve atividades pedagógicas nas áreas do conhecimento: linguagem oral e escrita, música, 
brincar, artes visuais, matemática e educação ambiental. 

DIRETRIZES 

Garantir a ampliação dos conhecimentos de forma a possibilitar a construção da autonomia, criticidade, criatividade 
e respeito às diferenças. 

Promover ações que visam contribuir para a interação em família, uma vez que o cuidar e o educar são aspectos 
indissociáveis e fundamentais, assim como a proteção social das crianças em parceria com as famílias. 

Promover e garantir o direito do brincar a partir de brincadeiras que favoreçam o protagonismo infantil, além de 
valorizar a diversidade e a realização de descobertas por meio de uma relação harmoniosa com o meio ambiente.

P R O G R A M A  P R I M E I R A 
I N F Â N C I A 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI)
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PRINCIPAIS PRÁTICAS EM 2019

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Atividades lúdicas e de lazer em contato com os elementos da natureza (água, terra, fogo e ar), garantindo a exploração 
desses elementos pelas crianças e proporcionando interação e comunicação entre o grupo e os educadores. 

EDUCAÇÃO EM E PELO ESPORTE 
Práticas lúdicas para o desenvolvimento motor e aprimoramento da autonomia das crianças.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
Orientação às famílias para a promoção à saúde, por meio de cuidados de higiene e bem-estar e encaminhamentos 
para profi ssionais de saúde quando necessário, por exemplo, para a Pediatria.
Atendimento em Nutrição:
Ampliação do repertório alimentar como forma de prevenção de doenças e como aliado ao desenvolvimento nesta 
fase tão importante da vida, estimulando, de forma lúdica, a alimentação saudável. Quando necessário, é feita 
orientação nutricional à família. 
Atendimento em Psicologia: 
atendimentos das crianças e suas famílias como forma de cuidado com a saúde mental e orientação a educadores. 

EDUCAÇÃO EM CULTURA
Sensibilização à musicalização e à leitura para o desenvolvimento da oralidade.

ATIVIDADES COM EDUCADORES 
Duas formações com toda a comunidade escolar, envolvendo educadores e equipe operacional, que atua na 
limpeza e na cozinha da Creche.
Duas formações específi cas, para educadores, sobre Comunicação Não-Violenta (CNV), com o tema “A importância 
da documentação pedagógica”.
Formação continuada com o Centro Ambiental.

ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS 
Reunião de acolhimento e adaptação durante o processo de chegada dos bebês, na qual é compartilhada a técnica 
de massagem Shantala entre pais e educadores.
Duas reuniões de responsáveis com os temas: qualifi cação do espaço escolar para a criança; processo de desfralde 
e mordida: cuidados e desafi os; Comunicação Não-Violenta/Limites e Infl uência da Tecnologia.
Integração de famílias sobre a “Importância do Brincar”.

ATIVIDADES NO TERRITÓRIO 
Quatro formações, envolvendo a Fundação Abrinq, o Fórum de Educação Infantil, a Jornada Pedagógica e a 
Comunidade Educativa (para a comunidade escolar e gestores).
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RESULTADO 
SOCIAL 2019

335 crianças 
benefi ciadas, 

de 0 a 3 anos, em situação de 
vulnerabilidade social. 

5 refeições 
servidas por dia, 

totalizando 1.000 refeições 
ao ano, por criança. 

Cerca de 

80% de aceitação 
das crianças 

em participar das brincadeiras 
envolvendo a natureza, demonstrando 
cuidado com os animais e respeito ao 

meio ambiente. 

Consolidação da 

parceria entre 
escola e família: 

houve um crescimento da busca das 
famílias por orientações do corpo 

pedagógico. 

Relatos 
de apropriação 

das famílias 
em espaços escolares formais diante 

da experiência de participação 
no Programa Primeira Infância.



1616

Em 2020, a Creche da Julita realizou atendimento remoto, via blog específi co, plataforma Google 
Classroom e WhatsApp. Com o objetivo de dar suporte às famílias, os educadores criaram atividades e 
orientações apresentando diversas formas de brincar com materiais disponíveis na casa das crianças, 
respeitando o espaço de cada moradia. 

Os educadores também gravaram e enviaram vídeos às famílias para contribuir com o desenvolvimento 
motor e aprimoramento da autonomia das crianças, em parceria com o Centro de Educação em Esporte 
e o Centro de Educação Ambiental, tendo como norteador o brincar e os 4 Elementos da Natureza. 

Vídeos de sensibilização musical e de contações de história (sensibilização à leitura e ampliação do 
repertório literário) também foram encaminhados às famílias de uma a duas vezes por semana.

Ao todo, durante todo o mês, ocorreram pelo menos quatro ou cinco atividades envolvendo os 4 
Elementos da Natureza, assim como contações de história.

Durante a pandemia, o trabalho da nutricionista foi fundamental para ampliar o repertório alimentar como 
aliado ao fortalecimento do sistema imunológico e, ainda, como fator importante para o desenvolvimento. 
Foram realizados diálogos com as famílias, para orientar e mostrar caminhos que contribuíssem com o 
processo de alimentação saudável.

A equipe de Psicologia também realizou atendimentos de crianças e suas famílias como forma de cuidado 
com a saúde mental e emocional.

Profi ssionais de Serviço Social da Fundação Julita realizaram contato com as famílias sempre que 
necessário, por meio de ligações por telefone, a fi m de buscar informações sobre a situação familiar 
durante a pandemia. As famílias mais vulneráveis receberam a doação de cestas básicas, produtos de 
higiene e cartões-benefício (para a compra de itens essenciais).  

A comunicação com a equipe de professores também foi realizada com frequência, no intuito de 
dar suporte e apoio ao trabalho com as famílias. Foram realizadas formações continuadas com os 
educadores, a fi m de promover estudos individuais e coletivos, além da troca de conhecimentos e diálogo 
sobre a Educação Infantil e o papel do educador, que precisou se reinventar durante a pandemia. Esses 
momentos também tiveram como prioridade dar apoio emocional aos professores, que receberam 
acompanhamento semanal da equipe de coordenação pedagógica.

“Um dos maiores desafi os na pandemia foi o de encontrar caminhos para nos conectarmos com as 
famílias e estarmos mais próximos delas. Uma ferramenta importante foi o Google Meet. A cada vídeo-
chamada, as crianças conseguiam interagir conosco e podíamos matar um pouco a saudade. Também 
era possível perceber como as crianças vinham se desenvolvendo, escutar as famílias e compartilhar 
incentivos para prosseguirmos. “A parceria entre família e escola deve ser exercitada mesmo à distância”, 
diz Isis Nascimento, coordenadora do Programa Primeira Infância.

Em atividades no território, os educadores participaram da Jornada Pedagógica de forma remota, que 
permitiu a troca de experiência com outras Creches da região.

No fi m do ano, foi realizada a integração das crianças que estão para completar 4 anos com os EMEIs 
(Pré-Escola), que é o próximo ciclo educativo das crianças. Sendo assim, a equipe pedagógica do 
Programa Primeira Infância promoveu um encontro virtual para o diálogo entre as famílias dos benefi ciários 
e os gestores e docentes da EMEI Julitta Prado Alves de Lima.

CENÁRIO 2020
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P R O G R A M A  C R I A N Ç A 
E  A D O L E S C E N T E 
PROJETO IPEZINHO | CENTRO PARA 
A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

R O G R A M A  C R I A N Ç A 
E  A D O L E S C E N T E 
PROJETO IPEZINHO | CENTRO PARA 
A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Visa oferecer proteção social à criança e ao 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.

DIRETRIZES DO PROGRAMA

Promover acesso aos serviços das demais políticas públicas, em especial serviços de Educação, Saúde, 
Cultura, Esporte e Lazer existentes no território.

Desenvolver ações com as famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e sociais, visando à proteção 
e ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
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PRINCIPAIS PRÁTICAS EM 2019
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Atividades socioeducativas e ofi cinas de esporte, educação ambiental, saúde e cultura (de teatro, leitura e música) no 
turno complementar à escola.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Sensibilização e conscientização a respeito da preservação da natureza, tendo como atividade de destaque em 
2019: “A Amazônia”, cujo objetivo era sensibilizar os educandos para a importância mundial da preservação desse 
ecossistema. A atividade foi realizada no dia em que as cinzas da queimada da Amazônia escureceram diversas 
cidades no País.

EDUCAÇÃO PELO ESPORTE 
Promoção de práticas esportivas e jogos cooperativos e adaptados, além de modalidades esportivas. Entre os 
destaques está a atividade: “Copa Julita” – trabalho realizado de forma participativa, incluindo a mobilização para 
a inclusão, com Jogos Cooperativos (sem entrega de prêmios). A Copa Julita envolveu todos os educandos e 
colaboradores do Programa e da Fundação.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
Atendimento e práticas com o apoio de profi ssionais de saúde: auxiliar de enfermagem, psicólogos, psicopedagogo 
e nutricionista. 

ATIVIDADES COM EDUCADORES
Três formações envolvendo temáticas pedagógicas, entre elas: “Pedagogia da Emergência”, “Esporte” e “Educação 
Ambiental”. A formação “Julita em Movimento”, na temática Esporte, foi realizada pelos jovens do projeto “Comunidade 
em Movimento” e envolveu todos os colaboradores da Fundação. Promoveu a integração das equipes por meio de 
discussão e dinâmicas, além de atividades de vivência corporal e mobilização para a importância da consciência corporal. 

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS 
Foram realizadas 35 reuniões, ao longo de 2019, somando 878 atendimentos familiares, com destaque para 
as atividades:
- “Teatro: Mostra de cenas curtas”, realizada para as famílias das crianças e dos adolescentes que participaram 
da Ofi cina de Teatro do Programa, tendo como objetivo a integração e o fortalecimento de laços familiares; 
- “O prato perfeito: Jantar para as famílias”, realizado com o objetivo de estimular a alimentação saudável, a integração 
e o fortalecimento dos laços familiares e o conhecimento da rotina alimentar na Fundação Julita.

ATIVIDADES NO TERRITÓRIO
A principal ação envolveu a integração da Fundação Julita com escolas do entorno, como a Pré-Escola EMEI Julitta. 
Nesse sentido, foi realizada uma ação que culminou na abertura de um portão entre a escola e a Fundação, para que 
as crianças da escola vizinha à Julita pudessem usufruir do espaço verde da Fundação, o que também facilitou 
o acesso das crianças à Fundação no turno complementar à escola.
Coordenadores e educadores da organização e da escola promoveram uma integração e sensibilização para a 
realização de novas ações em parceria. O projeto intitulado “Quebrando Muros” visa à integração de ações para a 
prática pedagógica colaborativa. Também foram realizadas atividades envolvendo as escolas do entorno, de escuta 
e sensibilização sobre a importância da atuação em rede, das quais participaram funcionários e educandos.
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358 crianças e adolescentes 
de 4 a 14 anos benefi ciados, por dia, no turno 

complementar à escola 

42.918 atendimentos 
por ano

612 refeições 
por dia

RESULTADO SOCIAL 2019

Ampliação do número de benefi ciários 

do projeto Ipezinho para 72 crianças 
de 4 e 5 anos

Ampliação das atividades do 

“Férias na Julita”

Atendimento em mais uma opção 

de ofi cina de música, com o início das 

aulas de violino 
– “Projeto Cordas em Movimento”



2020

CENÁRIO 2020

Por se tratar de um grupo de alta vulnerabilidade, com pouco ou nenhum acesso à internet, a adaptação para 
o modo remoto ocorreu, principalmente, pelo envio de atividades pelo WhatsApp. Foram atendidas 345 crianças, 
apresentando uma diminuição de apenas 3,91% em relação ao atendimento de 2019. 

Um dos destaques foram as atividades chamadas “Brincar em Família”, que tinham como objetivo promover 
o direito ao lazer e ao brincar, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, para crianças de 4 e 5 anos 
(do Projeto Ipezinho). Nesse sentido, foram sugeridas atividades para incentivar as famílias a brincarem com 
seus fi lhos por meio de experiências que fomentem a criação de memória afetiva. Entre elas, foram realizadas 
atividades de jogos, brincadeiras, confecção de brinquedos, entre outras.

Para o fechamento do ano, que foi tão difícil, o Programa realizou o Encontro Cultural online “Sarau Nosso 
Momento”, durante a semana da Consciência Negra. O encontro teve a característica de Mostra Cultural 
e Sarau, no qual crianças, adolescentes e famílias puderam se apresentar com músicas, poesias e danças. 
Também contou com a participação de parceiros, com a apresentação dos grupos Baque Atitude (Bloco 
do Beco de Maracatu) e do Praticatatum, que realiza atividades de musicalização para crianças e jovens 
da Fundação Julita.

O Programa realizou o mapeamento das famílias mais vulneráveis e viabilizou a entrega de cestas básicas, kits 
de higiene e limpeza e cartões-benefício (para a compra de itens essenciais), além de acompanhamento familiar 
específi co. 

Foram realizados 16 encontros online de formação continuada com educadores, que também tinham como 
objetivo o acolhimento dos profi ssionais no momento de pandemia. No total, foram 84 horas de formação online, 
ampliando o escopo de formação continuada dos educadores.

Com as famílias, aconteceram duas reuniões presenciais antes do período pandêmico. No fi m do ano, 
os educadores foram às casas das crianças e dos adolescentes para a entrega de kits contendo materiais de 
referência para serem utilizados no período de férias, respeitando todos os protocolos sanitários, também como 
uma forma de demonstrar carinho e afeto sobretudo neste momento. 

Também nos meses fi nais de 2020, foram realizadas atividades de imersão e reconhecimento do território, com 
o objetivo de ampliar o conhecimento e construir parcerias. 

As principais realizações de 2020 foram:

• 90% das crianças e adolescentes foram inseridos nos grupos de atividades remotas;

• 60% das crianças, adolescentes e famílias deram retorno às atividades socioeducativas propostas;

• Entrega de 585 kits com material pedagógico, além de 307 livros para que crianças e adolescentes pudessem 
   realizar as atividades lúdicas em casa;

• Ampliação dos espaços de formação continuada, totalizando 84h de formação online com educadores 
   e equipe pedagógica do Programa;

• Inserção do tema “Família e Território” como temática principal para as ações socioeducativas;

• Ampliação do fi nanciamento do Projeto Ipezinho, viabilizando a contratação de uma Assistente Social para 
   realizar o atendimento às famílias acompanhadas pelo projeto, o que também possibilitou acompanhamento 
   familiar específi co para as famílias com maior vulnerabilidade durante a pandemia.
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PRINCIPAIS PRÁTICAS EM 2019

P R O G R A M A  J U V E N T U D E  
CENTRO DE JUVENTUDE | ESCOLA 
EMPREENDEDORA | JOVEM APRENDIZ

Promover o acesso aos serviços das Políticas Públicas de Trabalho, Cultura, Esporte e Lazer, de Educação e 
Saúde, além de disponibilizar informações sobre direitos e participação, viabilizando o exercício da cidadania. 

OFICINA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM “GESTÃO DE ALIMENTOS”
Promove o domínio de técnicas de panifi cação e confeitaria, seguindo plano de aula do Senai.

OFICINA SOCIOEDUCATIVA DE “EDUCOMUNICAÇÃO”
Possibilita a vivência em técnicas de áudio, vídeo e fotografi a, de intervenções artísticas manuais e expressões textuais 
como ferramentas socioeducativas para o autoconhecimento, criticidade e fortalecimento de seus projetos de vida.  

PRINCIPAIS PRÁTICAS EM 2019

Promover o acesso aos serviços das Políticas Públicas de Trabalho, Cultura, Esporte e Lazer, de Educação e 
Saúde, além de disponibilizar informações sobre direitos e participação, viabilizando o exercício da cidadania. 

OFICINA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM “GESTÃO DE ALIMENTOS”
Promove o domínio de técnicas de panifi cação e confeitaria, seguindo plano de aula do Senai.

OFICINA SOCIOEDUCATIVA DE “EDUCOMUNICAÇÃO”
Possibilita a vivência em técnicas de áudio, vídeo e fotografi a, de intervenções artísticas manuais e expressões textuais 
como ferramentas socioeducativas para o autoconhecimento, criticidade e fortalecimento de seus projetos de vida.  
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ATIVIDADES NO TERRITÓRIO
No fi m do período de curso do Programa Juventude, os 
jovens apresentam um Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), sendo que, em 2019, realizaram uma ação de 
protagonismo juvenil com uma vertente ambiental: o plantio 
de árvores nas escolas públicas estaduais Antônio Manuel e 
Reverendo Jacques. Os jovens também participaram do “Dia 
Nacional contra a Violência e a Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes”, na Paróquia Santos Mártires.

PROJETOS ESPECIAIS

Os jovens benefi ciários do Centro de Juventude 
tiveram acesso a várias oportunidades de 
ampliação de conhecimento com a rede parceira 
da Fundação Julita. Entre eles, aconteceu:
- Em parceria com a plataforma Atados e a 
Fundação Telefônica, seguindo a metodologia do 
projeto “Pense Grande”, o Programa Juventude 
participou da formação em Tecnologia e 
Empreendedorismo. Jovens benefi ciários da 
Fundação Julita receberam premiações por seus 
projetos de empreendedorismo socioambiental;
- Os jovens participaram do Concurso de 
Redação do Colégio Humboldt, que também 
premiou jovens benefi ciários da Fundação 
Julita; do Concurso Technovation (Mulheres na 
Tecnologia, com o apoio da Oracle); da Palestra 
sobre o negro no mercado de trabalho (com o 
apoio de Davi Oliveira - Afi nidades); da Palestra do 
Projeto Escola de Liderança para Meninas (Plan 
Internacional Brasil); do Encontro de Mulheres na 
Tecnologia (Ser #MulherEmTech); e da Formação 
sobre Educação Financeira (ABCasa e IGMK).

ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS
Foram realizadas reuniões mensais que incluíram 
formações em temas relevantes para a melhora 
do convívio familiar, como afetividade, gênero, 
raça, alimentação, plano de vida, direitos dos 
adolescentes e jovens.

OFICINA DE “PROTAGONISMO JUVENIL” 
Promove autoconhecimento e conhecimento sobre recursos materiais e imateriais para a transformação da própria 
história de cada jovem, ao acessarem novas possibilidades e alcançarem novas perspectivas por meio de sua 
trajetória pessoal e profi ssional e projeto de vida.

OFICINA DE INFORMÁTICA
Contribui com a apropriação dos recursos digitais, assim como o conhecimento dessas ferramentas, focando na 
prática da inclusão digital. As atividades enfocam o uso de aplicativos e ferramentas no celular, a utilização das redes 
sociais e suas pertinências, como espaço de expressão e para o exercício de descobertas e possibilidades.

CENTRO DE EDUCAÇÃO PELO ESPORTE
Ofi cinas de “Educação pelo Movimento”: atuam em questões coletivas e na valorização de diferentes vertentes 
culturais, por meio de atividades corporais.

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Ofi cinas de “Educação Ambiental”: têm como objetivo a apresentação de conceitos de permacultura e a apropriação 
do território.
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ESCOLA EMPREENDEDORA

O projeto Escola Empreendedora oferece dois 
cursos: “Gestão para o Comércio” e “Técnicas 
Administrativas e Comerciais”. As ofi cinas visam 
à qualifi cação profi ssional para jovens que 
buscam seu primeiro emprego e adultos que 
visam uma requalifi cação para reinserção no 
mercado de trabalho ou para abrir um pequeno 
negócio. 

AS PRINCIPAIS ATIVIDADES SÃO:
- Desenvolvimento pessoal (autoconhecimento, 
valores/ética, razão/emoção, motivação) 
e atividades ligadas ao mundo profi ssional 
(administração do tempo, comunicação 
oral e escrita, competências intrapessoais e 
interpessoais);
- Desenvolvimento de habilidades específi cas 
das rotinas administrativas (Técnicas 
Administrativas, Técnicas de Vendas, 
Atendimento ao Cliente, Marketing Pessoal);
- Desenvolvimento de Habilidades de 
Informática (do pacote Offi ce e outras utilizadas 
para atender demandas básicas do mercado);
- Contato com tipos de mercado, segmentos 
e ramos de atividade, a fi m de possibilitar 
a elaboração de planos e ações ligados ao 
empreendedorismo.

ESCOLA EMPREENDEDORAESCOLA EMPREENDEDORA

O projeto Escola Empreendedora oferece dois O projeto Escola Empreendedora oferece dois 
cursos: “Gestão para o Comércio” e “Técnicas cursos: “Gestão para o Comércio” e “Técnicas 
Administrativas e Comerciais”. As ofi cinas visam Administrativas e Comerciais”. As ofi cinas visam 
à qualifi cação profi ssional para jovens que à qualifi cação profi ssional para jovens que 
buscam seu primeiro emprego e adultos que buscam seu primeiro emprego e adultos que 
visam uma requalifi cação para reinserção no visam uma requalifi cação para reinserção no 
mercado de trabalho ou para abrir um pequeno mercado de trabalho ou para abrir um pequeno 

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Formação promovida pelo Centro de Educação em Saúde, sobre alimentação saudável, envolveu todos os 
educadores.

ATIVIDADES COM EDUCADORES
É feito planejamento das atividades semanalmente, incluindo estudo de caso dos jovens beneficiários. Houve 
participação dos educadores nos projetos especiais e também nos encontros de orientadores socioeducativos 
e técnicos especializados, envolvendo a organização social Vocação e a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, dentro do Projeto Desenvolvimento Integral em M’Boi Mirim. 

JOVEM APRENDIZ

O Projeto Jovem Aprendiz visa acompanhar o jovem durante sua 
atuação como aprendiz em empresas parceiras da Julita, a fi m de 
possibilitar a formação profi ssional sem comprometer os estudos e o 
desenvolvimento pessoal de cada jovem.
As atividades desenvolvidas têm o objetivo de ampliar o 
conhecimento teórico e prático sobre as competências do mundo do 
trabalho e contribuir com o projeto de vida dos jovens e para a busca 
por caminhos mais assertivos, além de abordar conteúdos que fazem 
parte do currículo proposto na Lei da Aprendizagem.  

AS ATIVIDADES DO PROJETO SÃO:
- Atividades de desenvolvimento pessoal (Comunicação Oral e Escrita; 
Leitura e Compreensão de textos; Matemática básica e suas relações; 
Educação Ambiental; Educação para o consumo; Direitos Humanos; 
Diversidade; Recorte dos Marcadores Sociais - gênero, classe e cor);
- Atividades de desenvolvimento profi ssional (Informação sobre o 
mercado e o mundo do trabalho; Trabalho em equipe; Administração 
do tempo e tomada de decisão; Empreendedorismo Juvenil; Direitos 
trabalhistas e previdenciários; Estrutura organizacional; Saúde e 
Segurança no Trabalho);
- Desenvolvimento de habilidades específi cas das rotinas 
administrativas (Auxiliar de escritório/administrativo; Educação fi scal; 
Gestão de Produção; Controle patrimonial; Qualidade no atendimento; 
Gestão de qualidade; Planejamento fi nanceiro; Economia de Mercado 
e Serviços);
- Desenvolvimento de habilidades de Informática, plataformas digitais 
e internet.
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RESULTADO SOCIAL 2019 Jovens incluídos nos serviços 
de Educação e Saúde da comunidade.

Jovens conscientes 
de seu projeto de vida e de suas habilidades 
pessoais e preparados para o trabalho 
em equipe.

Educandos com um 
repertório cultural ampliado 
e mais sensibilizados com as questões do seu 
território no que diz respeito ao aspecto ambiental 
de saneamento básico, moradia, áreas verdes e 
disposição de resíduos sólidos.

32 trabalhos coletivos 
de conclusão de curso (TCCs) fi nalizados.

Inserção no mercado 
de trabalho, via Lei da Aprendizagem, 
contribuindo para a geração de renda entre os 
moradores da comunidade

6 empresas 
contratantes 
do Jovem Aprendiz

419 jovens e adultos 
benefi ciados, de 15 a 35 anos, 
em vulnerabilidade social.

100% dos jovens 
certifi cados 

Mais de 1.760 horas 
de atividades desenvolvidas no ano 

(módulos básicos e específi cos) no Centro de Juventude, 
com qualifi cação certifi cada pelo Senai.

Mais de 1.280 horas/
atividades desenvolvidas nos módulos 

básico e específi co da Escola Empreendedora.

160 matriculados e 100 
certifi cados nos cursos da Escola 

Empreendedora.
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CENÁRIO 2020

As atividades do Centro de Juventude e da Escola Empreendedora foram realizadas de forma remota a partir 
de março de 2020, de acordo com a recomendação de isolamento social dos órgãos ofi ciais. Diante da 
pandemia, o número de benefi ciários participando das atividades remotas oscilou entre 35% e 60%, o que 
foi signifi cativo diante da realidade do público atendido, que apresentou muitas difi culdades em relação ao 
acesso remoto. No total, foram 310 jovens e adultos benefi ciários.

O Centro de Educação Ambiental e o Centro de Educação pelo Esporte atuaram no Programa Juventude 
de forma remota. No caso do Centro de Esporte, as atividades tiveram o objetivo de promover a prática de 
atividade física, principalmente no contexto da pandemia, por meio do resgate do brincar, de jogos tradicionais 
e populares.

Durante o ano, foram realizadas duas formações com os educadores do Programa Juventude: a formação 
pedagógica em vivências de Círculo de Cultura e a formação em Nutrição Saudável, em parceria com o 
Centro de Educação em Saúde da Fundação Julita, cujo objetivo foi evidenciar a importância da alimentação 
saudável e o papel do educador como coadjuvante nas sensibilizações com os benefi ciários. 

O Centro de Educação em Saúde atuou ainda para o encaminhamento de jovens para o atendimento 
psicológico.

Em relação às ações de apoio à comunidade diante da Covid-19, os educadores e a equipe técnica 
do Programa realizaram o levantamento das famílias benefi ciárias que se encontravam em situação mais 
vulnerável, por meio de um diagnóstico (via ligações telefônicas e por WhatsApp), e, para esses benefi ciários, 
foram entregues cestas básicas e kits de higiene e limpeza. Mensalmente, as equipes também realizaram 
acompanhamento por meio de ligações para verifi car o estado das famílias conforme a pandemia avançava. 

Também foram realizados encontros virtuais com as famílias dos jovens, a fi m de manter o vínculo com os 
responsáveis e informá-los da situação dos trabalhos desenvolvidos no Programa. Os encontros virtuais 
contaram com a participação de 199 famílias benefi ciárias.

Os TCCs aconteceram de forma remota. Entre os destaques está o projeto em parceria com o Centro 
de Educação Ambiental, que consistiu em análise do bairro, diagnóstico e elaboração de propostas para 
possíveis soluções. Alguns trabalhos na Escola Empreendera envolveram o desenvolvimento de tecnologias 
de aplicativos que atendessem o território.

“A cada fi m de semestre, nas apresentações dos TCCs, tivemos momentos muito emocionantes, sobretudo 
nos temas ‘Memórias Afetivas e Ancestralidade’, que faziam uma relação dos jovens com suas famílias. 
Presenciamos várias histórias de superação de difi culdades emocionais e de resgate familiar, atingindo nosso 
objetivo de fortalecer os vínculos familiares, principalmente em se tratando do momento vivido, de isolamento 
social”, afi rma Renata Moura, coordenadora do Programa Juventude. 

Em atividades especiais, os jovens participaram de lives promovidas pela Fundação Julita, com a participação 
de convidados, e do Projeto “#SerMulherEmTech”, idealizado por Cecília Marshall, a fi m de contribuir com 
a inserção de mulheres na área da Tecnologia.

Pessoas físicas também participaram dos cursos, como voluntários e facilitadores de aprendizagens, 
com as temáticas: a importância do estudo e dedicação ao se trabalhar com confeitaria; problemáticas 
do ambiente virtual, como Sexualidades, Ciber-Bullying, Aliciamento, Uso excessivo do celular, 
Privacidade e Cidadania Digital; Desinformação nas Mídias Sociais e Algoritmos.

No caso do Jovem Aprendiz, as atividades foram suspensas, atendendo às solicitações 
da Organização Mundial da Saúde, ao Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, 
e ao aditivo de suspensão de contrato (MP 936/2020). 
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Principais resultados de 2020 foram:

• 16 TCCs fi nalizados no Centro da Juventude e 18 TCCs fi nalizados na Escola Empreendedora;

• 36 jovens inseridos no Programa de Aprendizagem (Jovem Aprendiz) e efetivados por contrato;

• 20 encaminhamentos feitos para processos seletivos no mercado de trabalho;

• 1.638 horas de atividades desenvolvidas no ano;

• Jovens mais conscientes de seu projeto de vida e da importância do trabalho coletivo;

• Jovens capacitados em recursos e linguagens da internet, plataformas virtuais,

   trabalho remoto e videoconferências.

PARCEIROS JOVEM APRENDIZ 

Ministério do Trabalho e Economia – Secretaria do Trabalho 

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Sociedade de Advogados 

Banco Honda, Honda Serviços Ltda.

Moto Honda da Amazônia (HDA)

Moto Honda da Amazônia Ltda.

Vermont TI e Call Center Ltda.

FMG – Facilities Management Group 

Belfort Segurança de Bens e Valores 

Lefosse Advogados 
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Visa contribuir para o processo de envelhecimento saudável, desenvolvimento da autonomia, da sociabilidade, 
de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social.

DIRETRIZES DO PROGRAMA 

Acompanhar e monitorar idosos benefi ciários do Benefício de Prestação Continuada – BPC; estimular o 
protagonismo dos idosos, por meio do acesso à informação sobre direitos de cidadania; propiciar vivências que 
valorizem as experiências de vida e que estimulem e potencializem o desenvolvimento da autonomia dos idosos.
Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento 
de novas sociabilidades; promover encontros intergeracionais de modo a prevenir a segregação dos idosos; e 
combater o preconceito.

Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários dos idosos; 
prevenir o confi namento e o acolhimento institucional; acompanhar de forma domiciliar idosos que requeiram 
atenção especial, possibilitando seu Plano de Desenvolvimento e o acesso a Benefícios e Programas de 
Transferência de Renda, além da inserção na rede de Proteção Social.

P R O G R A M A 
T E R C E I R A  I D A D E
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PRINCIPAIS PRÁTICAS EM 2019

ATIVIDADES FÍSICAS
Afromix, Lian Gong, Alongamento, Yoga, Pilates e Dança. Atuam para o fortalecimento dos ossos, musculatura 
e fl exibilidade do corpo, mudanças positivas na composição corporal, coordenação motora, prevenção de quedas, 
diminuição da ansiedade, do estresse e da pressão arterial, estimulando também a autoestima e a socialização.

ATIVIDADE DE RESGATE DE MEMÓRIA
Estimula a memória funcional e afetiva, visando desenvolver o papel social de cada cidadão no contexto familiar 
e comunitário e fortalecendo a sua rede social e o acesso aos direitos sociais. 

GRUPOS E ENCONTROS SOCIOEDUCATIVOS
Visam promover o desenvolvimento emocional, social, individual e coletivo, trabalhando a diversidade por meio de 
dinâmicas, entretenimento, escuta, palestras e passeios, e ampliando o fortalecimento da autoestima, socialização, 
superação e motivação. Foram realizados quatro encontros socioeducativos com o Centro de Educação Ambiental: 
Ofi cina de Ervas; Ofi cina de Produtos de Limpeza Ecológica; Descartáveis – Ciclo dos Materiais; e Coleta de Óleo. 
O último contou com a participação do Coletivo Dedo Verde. Também foi realizado um encontro com a equipe de 
Nutrição do Centro de Educação em Saúde, com os temas: Ofi cina de Tempero e de água aromatizada.

ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER
Inclui Ofi cina de Teatro e visitação em espaços públicos de cultura e lazer. A Ofi cina de Teatro benefi cia 
17 pessoas e utiliza as artes cênicas como ferramenta de desenvolvimento e inclusão dos idosos, contribuindo com 
o envelhecimento saudável, a socialização, a diversão e a integração dos participantes, por meio da promoção da 
autonomia e da garantia da difusão e do acesso aos equipamentos culturais da cidade.
Neste eixo, também foi realizada a segunda edição do “Festival Terceiro Sinal”, que visa promover, potencializar 
e valorizar as produções artísticas e culturais dos idosos. O Festival contou com mais de 400 pessoas e teve a 
participação dos idosos dos Núcleos de Convivência de Idosos Gaia e Jd. Imbuias, CEU Casa Blanca, SESC 
Campo Limpo, da banda Escurinho de Acordeão e suas famílias. O Festival promoveu o seminário “Direito do Idoso 
em Lazer e Cultura” e as apresentações artísticas “O Idoso em Cena”. O Grupo de Teatro do Programa Terceira 
Idade da Julita também se apresentou na Virada da Maturidade, evento premiado com o “Selo Municipal de Direitos 
Humanos e Diversidade” 2018-2019, na categoria “pessoa idosa”, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos 
e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Trata-se do primeiro e maior festival que promove o protagonismo dos 
idosos, com experiências e atividades gratuitas, celebrando uma vida socialmente mais ativa, com qualidade, 
independência, conforto e segurança.
Em 2019, também foram realizadas edições do Baile 50 p/+, evento interno e tradicional da Fundação Julita. Os 
idosos assistiram, ainda, a apresentações e espetáculos no Teatro Arthur Rubinstein, Teatro Sergio Cardoso, Centro 
de Cultura de Santo Amaro, SESC Campo Limpo e CEU Casa Blanca.

ENCONTROS INTERGERACIONAIS
Foram desenvolvidas seis atividades de interação entre diferentes faixas etárias, promovendo possibilidades 
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educativas e trocas de experiências vivenciadas pelos participantes.

VISITAS DOMICILIARES
Com o objetivo de acompanhar e direcionar o idoso em situação de isolamento para a rede socioassistencial, de 
saúde, educação e convivência institucional, foram realizadas 220 visitas domiciliares, benefi ciando 40 idosos. 
As visitas também visam à inclusão ou retomada de participação dos idosos nas atividades de convivência da 
Fundação Julita.

ATIVIDADES COM EDUCADORES
Foram realizadas reuniões de equipe para discussão de casos, planejamento, alinhamento e avaliação do 
trabalho, além de formações (sobre ação judicial de interdição da pessoa idosa – Proteção ou exclusão e sobre 
alimentação saudável).
Educadores também participaram do Fórum da Assistência Social de São Paulo, a fi m de discutir a situação dos 
trabalhadores do SUAS em tempos de desmonte e de resistência.

ATIVIDADES COM A FAMÍLIA
Foram realizados sete encontros com os idosos e suas famílias, a fi m de identifi car e prevenir possíveis situações 
de isolamento e, ao mesmo tempo, de atuar para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além 
de discutir questões relacionadas à saúde física e emocional e ao acesso aos direitos sociais. Benefi ciaram 329 
pessoas, entre idosos e seus familiares.
Quatro palestras foram realizadas com o apoio do Centro de Educação em Saúde, com os temas: 
“Osteoporose”, “Afetividade alimentar”, “Sexualidade na Terceira Idade, promoção e prevenção de DSTs” (com o 
apoio do Programa Municipal DST/AIDS de São Paulo) e “Envelhecer: como cuidar deste período da vida?”, com 
o apoio da Unidade Básica de Saúde.
O Centro de Educação Ambiental promoveu a palestra “Ofi cina de Terrário”. Outras palestras foram realizadas, 
com o intuito de contextualizar os direitos dos idosos. Entre os temas, “Previdência Social e Benefício de 
Prestação Continuada – BPC” (com o apoio de um servidor do INSS) e “Violência Patrimonial” (Prevenção e 
Proteção em situações de Violência Patrimonial, destacando a proteção do Estatuto do Idoso e da Lei Maria da 
Penha).

ATIVIDADES NO TERRITÓRIO
A equipe do Programa Terceira Idade participou do Fórum do Idoso, do Fórum de Assistência Social, da Reunião 
da Rede Intersetorial de M’Boi Mirim e da Conferência Municipal do Direito da Pessoa Idosa. São espaços 
amplos e democráticos de discussão e articulação em prol das políticas setoriais voltadas para os idosos.

A Conferência teve a participação de dois idosos e de dois colaboradores do Programa e reuniu representantes 
do governo e da sociedade civil organizada (usuário, organização e trabalhador), garantindo, principalmente, 
a participação da pessoa idosa, dando-lhe voz nos debates sobre os desafi os de decidir suas próprias 
necessidades nas políticas públicas que refl etem em seu envelhecimento.
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RESULTADO SOCIAL 2019

188 idosos benefi ciários 
em situação de vulnerabilidade social

13.852 atendimentos 
realizados no total

39 atividades de resgate 
de memória

251 aulas de atividades 
físicas ofertadas 
(Afromix, Lian Gong e alongamento)

Inclusão 
e acompanhamento 
de 40 idosos em domicílio

Atividade intergeracional 
entre idosos e benefi ciários 
do Programa Primeira Infância, Programa Criança e 
Adolescente e Programa Juventude, totalizando seis 
atividades e 177 benefi ciários.

Número signifi cativo no acesso à cultura 

e ao lazer, totalizando 58 atividades 
e 1.468 atendimentos.

Total de 405 participantes 
no Festival Terceiro Sinal
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Em 2020, o Programa Terceira Idade registrou um aumento de atendimento: foram 191 benefi ciários (1,5% a mais 
do que em 2019) e o número de atendimentos passou para 14.577 (5% a mais em relação ao ano anterior). 
No entanto, duas novas ofi cinas começaram a ser disponibilizadas de forma online: “Acolhimento Poético” 
e “Encontro Literário”. A primeira benefi cia 50 idosos e visa acolher os benefi ciários que não têm acesso às 
redes sociais, com ações socioeducativas via telefone, utilizando a leitura de texto e poemas nas ligações 
realizadas. A ação pedagógica acontece semanalmente; o educador escolhe o texto a ser lido e o adapta, 
pensando no idoso dentro do contexto da pandemia. Depois, os benefi ciários são incentivados a compartilhar 
sentimentos e impressões em relação à leitura.

No mesmo sentido, a ofi cina de “Encontro Literário” tornou-se uma estratégia para os técnicos do Programa 
estarem mais perto dos idosos e acompanharem suas condições de saúde diante do isolamento social. 
A atividade tem como proposta estimular a interação entre os participantes do grupo do Programa, 
incentivando-os a resgatarem e compartilharem seus saberes, tendo como norte a Literatura. Para isso, utiliza 
a reprodução de vídeos e áudios de contos populares, poesias, crônicas e outras linguagens literárias.

Grupos e encontros socioeducativos foram realizados pela internet, com a realização de quatro lives: 
“Encontro Socioeducativo com o idoso e a família”; “Alimentação na Terceira Idade - desafi os, impactos na 
saúde e alimentação como um cuidado diário”; “Segurança na Internet: cuidados, golpes e conscientização 
no uso da internet”; “Alimentação orgânica na periferia”. Duas delas contaram com a participação da geriatra 
Dra. Cybelle Diniz A. Costa.

As aulas de teatro também aconteceram de forma remota. Semanalmente, foram disponibilizados vídeos com 
o conteúdo das aulas, nos quais eram apresentados exercícios e jogos teatrais, com o objetivo de contribuir 
para o maior desempenho no raciocínio lógico, atenção, concentração, criatividade e, principalmente, o bom 
humor. As atividades foram apresentadas de maneira simples e prática, para que os idosos conseguissem 
executar os exercícios facilmente em casa. 

No total, 102 idosos foram incluídos em atividades remotas, utilizando grupos no WhatsApp, o que foi uma “boa 
surpresa” para a equipe, pois imaginavam que os idosos teriam mais difi culdade de acesso ao ambiente online. 

“Assim que as atividades presenciais foram suspensas, nossa equipe fi cou muito apreensiva: além da 
preocupação com relação à saúde do idoso e sua família, como garantir a qualidade de atendimento 
e acompanhamento enquanto rede de proteção dos direitos dos idosos? Decidimos por iniciar o 
acompanhamento por telefone; cada técnico fi cou responsável por acompanhar, em média, 65 benefi ciários. 
As ligações que, em março, tinham durabilidade média de 5 minutos, passaram a durar 60 minutos alguns 
meses depois. Começamos a presenciar relatos de crises de ansiedade, com a necessidade de buscar 
atendimento em Pronto Socorro, sendo preciso redirecionar a profi ssional de Psicologia da Fundação Julita 
para o atendimento remoto individual aos benefi ciários com diagnósticos ou suspeita de depressão“, conta 
Janaina Dias, coordenadora do Programa.   

No total, a equipe técnica realizou acompanhamento por telefone com 90 idosos em risco social, em 
articulação com as Unidades Básicas de Saúde e demais políticas públicas. Nesse sentido, foram realizados 
2.189 atendimentos e seis visitas domiciliares, em razão de falecimento de companheiros de idosas e 
demonstração de tristeza nos atendimentos remotos, respeitando os cuidados de saúde do idoso e do 
profi ssional envolvido.

Com a equipe de profi ssionais, foram realizadas seis reuniões para discussão de casos, planejamento, 
alinhamento e avaliação do trabalho, além da formação “Encontro Teórico Clínico”, promovido pelo Instituto 
Sedes Sapientiae, e da live “Como cuidar dos idosos no período de pandemia”.

CENÁRIO 2020
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Contribuir para a democratização do acesso ao esporte, atuando como agente de desenvolvimento no 
processo de educação e de construção da cidadania de crianças, adolescentes, jovens e idosos, moradores 
da região do Jardim São Luís e entorno, que vivem em situação de alta vulnerabilidade social.

DIRETRIZES DO PROGRAMA 

Promover a Educação Integral, por meio do acesso plural às práticas da cultura corporal de movimento, como 
esportes, lutas, danças, ginásticas, brincadeiras, brinquedos e atividades circenses.

Favorecer a iniciação e o aprimoramento da prática físico-esportiva, a partir dos valores e princípios do esporte 
educacional, estimulando a prática de esportes e atividades físicas como forma de lazer, integração social e 
promoção de saúde.

Contribuir para a formação profi ssional em Esportes e Educação Física dos educadores e estagiários do Centro 
de Educação pelo Esporte da Fundação Julita, além de apresentar o estudo superior em Educação Física e áreas 
correlatas como opção de projeto de vida a jovens benefi ciários.

C E N T R O  D E  E D U C A Ç Ã O 
P E L O  E S P O R T E



33

PRINCIPAIS PRÁTICAS EM 2019

OFICINAS DE CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO / INTERVENÇÕES MEDIADAS 
Visa aproximar bebês, crianças e adolescentes a uma pluralidade de práticas corporais, numa perspectiva de 
Educação Integral e formação crítica. As atividades são voltadas para os grupos do Programa Primeira Infância e 
Programa Criança e Adolescente.

OFICINAS DE INICIAÇÃO E APRIMORAMENTO ESPORTIVO
Visa desenvolver habilidades motoras, inspiradas nos valores e princípios do Esporte Educacional. Voltadas para 
crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 18 anos.

OFICINA DE ESPORTE NO PROGRAMA JUVENTUDE / INTERVENÇÕES MEDIADAS
Busca fortalecer a identidade dos jovens e estreitar suas relações com a comunidade, reconhecendo a importância 
do desenvolvimento individual e coletivo, valorizando o exercício da corresponsabilidade e cooperação.

RECREAÇÕES ESPORTIVAS MEDIADAS
Visa à promoção de espaços inclusivos para a prática esportiva como opções de lazer, recreação e qualidade de 
vida. Atividades voltadas para crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 18 anos.

JOVENS MONITORES EM ESPORTES
Visa estimular o protagonismo juvenil, com os jovens monitores multiplicando os conhecimentos das formações em 
atividades e eventos esportivos, recreativos, culturais e de lazer, assim como incentivar os jovens à criação de um 
plano de vida alinhado a metas educacionais e profi ssionais. Benefi ciou 39 jovens de 15 a 21 anos.

COMUNIDADE EM MOVIMENTO
Tem o objetivo de contribuir para a ampliação e a qualifi cação dos atendimentos educacionais e de lazer da 
organização, assim como para o desenvolvimento acadêmico-profi ssional dos jovens. São realizados encontros de 
mentoria semanais. Benefi cia 12 jovens, que estão cursando Faculdade de Educação Física e áreas correlatas e 
auxiliam nas monitorias realizadas em todos os programas da Fundação Julita, além de conceber, executar, avaliar e 
registrar projetos de intervenção dentro e fora da organização.

PRÁTICAS CORPORAIS PARA A TERCEIRA IDADE
O público da Terceira Idade tem acesso a algumas práticas de Educação Física. Entre elas, o Lian Gong, ginástica 
chinesa que tem o objetivo de tratar, prevenir e restaurar a movimentação natural, melhorando a resistência, a 
vitalidade do organismo e a qualidade de vida. Os idosos também podem optar por fazer Alongamento e Afromix 
(aula de dança com vários ritmos).
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Total de 2.540 benefi ciários 

de todas as idades.

24 turmas benefi ciadas 
com Ofi cinas de Cultura Corporal de Movimento.

18 turmas benefi ciadas 

com Ofi cinas de Iniciação e Aprimoramento Esportivo.

Mais de 12 práticas corporais 

diferenciadas oferecidas para bebês, crianças, adolescentes 

e jovens, contribuindo para o desenvolvimento 

de habilidades motoras, cognitivas e sociais 

e democratizando o acesso ao esporte.

RESULTADO SOCIAL 2019
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16 eventos esportivos/
recreativos realizados para a comunidade, 

benefi ciando 1.403 pessoas, entre crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos.

17 jovens do Projeto Jovens Monitores em 

Esporte acessando o Ensino Superior (nove deles 

cursando a graduação em Educação Física, com 

bolsa de estudos do Senac, via parceria 

com a Fundação Julita).

100% dos jovens 
dos projetos “Monitores em Esporte” 

e “Comunidade em Movimento” tecendo seus 

projetos de vida.

27 Sequências Didáticas 
desenvolvidas pelos educadores e estagiários, estando 

melhor preparados para planejar, executar, avaliar e 

registrar as ofi cinas e os eventos do Centro.
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CENÁRIO 2020

Todas as atividades do Centro de Educação pelo Esporte aconteceram de forma remota, a partir de março de 2020. 
Por conta do formato online, o Centro atingiu um número maior de benefi ciários em relação a 2019, atendendo 2.659 
pessoas e tendo o mesmo número de turmas benefi ciadas do ano anterior. 

Durante o ano, foi possível realizar apenas um evento esportivo/recreativo presencial (antes de ser decretado 
o isolamento social), atendendo 367 famílias, contemplando crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. 
A edição do evento “Férias na Julita” aconteceu apenas no fi m do ano e contou com o formato presencial, atendendo 
17 crianças, e de forma remota, benefi ciando 350 famílias (as atividades foram enviadas por meio de WhatsApp).

Para superar as limitações de isolamento social, os profi ssionais do Centro de Educação pelo Esporte planejaram 
e executaram alguns eventos e projetos de intervenção durante a pandemia. Tendo como aliado o protagonismo 
da juventude inscrita nos cursos “Jovens Monitores” e “Comunidade em Movimento”, as ações tiveram o objetivo 
de promover espaços para ações inclusivas, por meio de prática esportiva/corporal como opções de lazer, recreação 
e qualidade de vida, alinhadas aos princípios e valores do Esporte Educacional. 

As ações online realizadas foram: “Férias na Julita”; os projetos de intervenção “Conversa com a Juventude” 
e “Divertido é ser diferente”; “Criança em Casa”;  “Movimente-se em Casa”;  “Desafi o em Família”; “Desafi os para 
a Juventude”; participação dos jovens no Sarau UneAfro; Quadrilha Julina; e as campanhas de arrecadação 
de alimentos, em parceria com a Arca+, e de roupas e mantas para apoio comunitário, uma iniciativa dos jovens 
do “Comunidade em Movimento”.

Com a equipe de educadores e estagiários do Centro, foram realizados alguns cursos e formações pedagógicas, 
entre eles: Curso de Rugby para o Desenvolvimento Humano, em parceria com a organização HURRA!; Curso 
de Monitoramento e Avaliação de Projeto, em parceria com a organização Construindo o Futuro; Curso de Coach 
– Técnicas de Mindfulness, com o foco em Gestão de Liderança, em parceria com Ligia Costa.
 
Outro destaque foi a Prática de Respiração e Concentração, que permaneceu acontecendo diariamente (de segunda 
a sexta-feira), de forma online, mesmo no período de isolamento social. 

Envolvendo as famílias, foram realizadas duas atividades:

• Projetos de Intervenção, com o intuito de potencializar a interação no ambiente familiar, qualifi cando o convívio 
a fi m de contribuir com leveza e ludicidade em tempos de isolamento social, incentivando a movimentação por meio 
de práticas corporais possíveis de se fazer em casa, com a família; 

• Encontros na Ofi cina de Esporte no Programa Juventude, que visaram promover o fortalecimento do núcleo familiar, 
além de trocas de experiências intergeracionais.

As principais realizações de 2020 foram:

• 11 Projetos de Intervenção realizados com os benefi ciários de todos os programas da Fundação, totalizando 
   545 famílias; 

• 9 eventos esportivos/recreativos virtuais, atendendo 1.403 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, 
   adultos e idosos;

• Mais 11 jovens do Projeto “Jovens Monitores em Esporte” acessando o Ensino Superior;

• Realização de campanhas de mobilização em prol do território, com a arrecadação de alimentos (cesta básica), 
   roupas e mantas, benefi ciando 650 famílias;

• Realização de eventos no formato remoto, o que viabilizou a participação das famílias e a promoção 
   de momentos de integração.
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C E N T R O  D E  E D U C A Ç Ã O 
E M  S A Ú D E

Contribuir para a melhora da saúde física, emocional e cognitiva da população moradora da região 
do Jardim São Luís e entorno, que vive em situação de vulnerabilidade social.

DIRETRIZES DO PROGRAMA 

Atendimentos multidisciplinares, buscando contribuir para o desenvolvimento pleno dos benefi ciários, por meio das 
especialidades de Psicologia, Psicopedagogia, Nutrição, Enfermagem e Odontologia para crianças, adolescentes, 
jovens e idosos benefi ciários da Fundação Julita.

Promover atividades individualmente e em grupo, a fi m de minimizar fatores culturais e sociais relacionadas 
à violência e/ou tratar questões que possam prejudicar o processo de aprendizagem.

Criar estratégias na Educação em Saúde para a elaboração de ações para os benefi ciários, visando aumentar 
a autonomia deles no que se refere aos cuidados à saúde, além de desenvolver ações específi cas de prevenção 
e promoção à saúde, voltadas para educadores internos da Fundação Julita, professores e gestores de escolas 
públicas do entorno, familiares dos benefi ciários da organização e a comunidade em geral.
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PRINCIPAIS PRÁTICAS EM 2019

O Centro de Educação em Saúde conta com profi ssionais de áreas específi cas da saúde, que atuam em todos 
os programas de forma multidisciplinar. São eles: técnico de enfermagem, psicólogos, psicopedagogo, dentista e 
nutricionista.

ORIENTAÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS, FAMÍLIAS E EDUCADORES
Atendimentos e acompanhamentos em saúde, sobretudo de casos encaminhados para a rede pública, ações 
de prevenção, atenção e cuidado. Também envolve as ações: aferir pressão arterial, medicar com receita prévia, 
atender situações de lesões, febre, dores gerais e demais ocorrências de saúde do cotidiano. Também oferece 
orientação para o público da Terceira Idade sobre temas relevantes em saúde nessa fase da vida. Oferece ofi cinas e 
ações de prevenção e promoção à saúde (cuidados com a saúde mental, prevenção de quedas e de ISTs), a fi m de 
contribuir para minimizar agravantes em saúde entre os idosos. O trabalho é realizado por uma profi ssional Técnica 
em Enfermagem.

PSICOLOGIA
Observação, atendimentos, orientações e ofi cinas para os benefi ciários da Fundação, tendo relação com o cuidado, 
a prevenção e a promoção à saúde mental. Também realiza acompanhamentos de casos encaminhados para a 
Rede de Atenção Psicossocial.

NUTRIÇÃO
Atendimentos, orientações, avaliações, atividades recreativas, ofi cinas e palestras em atenção, promoção e 
prevenção de questões ligadas à saúde nutricional dos benefi ciários. Tem atividades de promoção a hábitos 
alimentares saudáveis e atua para a qualifi cação da alimentação servida para os benefi ciários e os colaboradores da 
organização.

PSICOPEDAGOGIA
Atendimentos, monitoramento, desenvolvimento de ofi cinas e orientações em Psicopedagogia, com o intuito 
de estimular a atenção, o trabalho em grupo e a participação, além de desenvolver aspectos psicomotores, de 
socialização, linguagem e consciência corporal e atuar positivamente em aspectos emocionais (como frustração).

ODONTOLOGIA
Atendimentos e orientações para tratamento dental e sobre rotinas e encaminhamentos relacionados à saúde bucal. 
A atividade é realizada por uma dentista voluntária e, diante da demanda, são atendidos os casos de maior urgência.
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ATIVIDADES COM EDUCADORES
Ofi cina sobre “Rotina em cuidados em saúde e doenças prevalentes na Primeira Infância”: realizada pela Técnica 
em Enfermagem, benefi ciou 33 educadores do Programa Primeira Infância.
Ofi cina para a prevenção de possíveis casos de sarampo durante o surto da doença na região: “Supervisão 
de saúde e encaminhamento dos sintomas e fl uxos para controle”. Benefi ciou 35 educadores.
Formação com a equipe de Psicologia: benefi ciou 54 educadoras do Programa Primeira Infância e do Programa 
Criança e Adolescente. Visou ampliar o repertório das educadoras acerca das formas de lidar com situações 
de agressividade.
Formações com a equipe de Nutrição: benefi ciaram 46 educadores do Programa Primeira Infância, Programa 
Criança e Adolescente, Programa Juventude e Programa Terceira Idade. Tiveram como objetivo capacitar os 
educadores na disseminação da cultura de práticas alimentares saudáveis.
Orientações psicopedagógicas: benefi ciaram quatro educadores do Programa Criança e Adolescente, com o 
objetivo de instrumentalizar o educador para contribuir com o desenvolvimento de aspectos cognitivos, sociais, 
psicomotores e emocionais de seus educandos.

ATIVIDADES COM A FAMÍLIA
Com o acompanhamento da profi ssional Técnica de Enfermagem, foram desenvolvidas as seguintes atividades com 
a família e responsáveis dos benefi ciários dos programas da Fundação: orientação e prevenção referentes à rotina 
de doenças prevalentes na Primeira Infância; mapeamento de crianças sem imunização para doenças que constam 
no calendário vacinal; prevenção e tratamento de pediculose e diminuição dos casos da doença no espaço. 
Impactaram 524 famílias.
Envolvendo a equipe de Psicologia, foram realizadas reuniões com os responsáveis a fi m de minimizar a ocorrência 
de situações de agressividade, além de orientações psicológicas às famílias. No total, 342 famílias foram 
benefi ciadas.
Em Nutrição, foram realizadas palestras sobre alimentação saudável e a Ofi cina “Prato Modelo”, que estimulou a 
montagem de um prato saudável e equilibrado, benefi ciando 198 famílias.
Os responsáveis pelas crianças benefi ciárias do Programa Criança e Adolescente participaram da apresentação dos 
objetivos de Psicopedagogia, envolvendo 23 familiares. Também foram feitas orientações aos familiares das crianças 
em acompanhamento odontológico.

ATIVIDADES NO TERRITÓRIO
Foram realizados atendimentos interdisciplinares com as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de referência, para 
a discussão de casos, e com o CAPs (Centro de Atendimento Psicossocial) de M’Boi Mirim, a fi m de lidar com 
crises de agressividade, além da participação da equipe do Centro de Saúde nos eventos: Fórum de Saúde Mental, 
Seminário de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual - 18 de maio, Executiva do Fórum Em Defesa da Vida e 
VII Fórum Social Sul.
O Centro também realizou articulações com o NAISPD (Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com 
Defi ciência) do Jardim São Luís, na especialidade de Psicologia, para o desenvolvimento de acompanhamentos 
entre as instituições para casos de defi ciência, e com o Hospital Darcy Vargas, envolvendo casos de Psicologia. 
Foram realizadas, ainda, sensibilizações e vivências em Nutrição nos eventos abertos para a comunidade, com 
as temáticas: a importância do consumo de fi bras na alimentação; compreendendo a rotulagem de alimentos; 
e a conscientização dos pais sobre o uso e aproveitamento integral dos alimentos. Em média, cada vivência contou 
com a participação de 35 pessoas.
Com o território, o Centro também participou da Rede Intersetorial (Saúde, Educação, Assistência Social, Direitos 
Humanos e Defensoria Pública) e realizou o desenho de fl uxo interinstitucional para casos de violências físicas e 
sexuais. A Rede Intersetorial contribui para o atendimento e a discussão de casos envolvendo os benefi ciários 
acompanhados pela Julita, em Saúde, Educação, Justiça e Assistência Social.  
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2.362 benefi ciários 

de todas as faixas etárias

Ações de promoção à saúde 
conduzidas por cinco áreas, 

de forma multidisciplinar: Técnica de Enfermagem, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia e Psicopedagogia

90,15% das crianças 

com boa aceitabilidade alimentar

RESULTADO SOCIAL 2019

conduzidas por cinco áreas, 

de forma multidisciplinar: Técnica de Enfermagem, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia e Psicopedagogia

Conseguiu mitigar 
90% das crises 

de ansiedades de adolescentes na instituição.

100% dos programas 
de atendimento da Fundação tendo 

formações em prevenção e promoção à saúde 

100% dos casos suspeitos 

de alterações no desenvolvimento triados e 

encaminhados para avaliação com especialistas 

Acompanhamento multidisciplinar para 

todos os programas 
da Fundação

Como principais resultados 
de 2020, estão:

• Ações para o desenvolvimento saudável 
na Primeira Infância;

• 100% dos casos em saúde mental 
acompanhados (alguns sendo episódios 
de ansiedade);

• 100% das famílias com informações 
de cuidados preventivos relacionados à 
Covid-19, por meio de redes sociais e por 
grupos no WhatsApp, em diversos 
formatos de acessibilidade.
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CENÁRIO 2020

Em 2020, o Centro de Educação em Saúde atendeu 861 benefi ciários. Nos dois meses iniciais do ano, os atendimentos 
aconteceram de forma presencial. Com o isolamento social, a maioria dos atendimentos passou a ser feito de forma 
online, mas houve atendimentos presenciais em casos mais graves. Nessas atividades, 1.439 famílias foram impactadas.

Foram realizadas 24 ações, voltadas para todos os programas de atendimento da Fundação:
• Atendimentos em Psicologia, atuando na supervisão e orientação de casos em saúde mental (para familiares, técnicos 
e coordenadores dos programas da Fundação);
• Atendimentos em saúde corporal (Enfermagem), entre eles, atender situações de lesões, febre e dores gerais. Também 
atuou no acompanhamento de casos em risco relativos à Covid-19;
• Atendimentos em Nutrição, com o objetivo de prestar assistência nutricional aos benefi ciários, visando à promoção 
da saúde e à prevenção de doenças. Entre as atividades, o destaque foram as formações sobre a importância 
da alimentação saudável na adolescência e juventude e na Terceira Idade. Teve, também, o objetivo de estimular 
os educadores e os técnicos dos programas a incluírem atividades de educação alimentar e nutricional em seus planos 
pedagógicos, além de prepará-los para identifi car possíveis riscos nutricionais;  
• Acompanhamentos em saúde por parte da Enfermagem;
• Atendimentos de forma multidisciplinar (envolvendo equipes de Psicologia, Nutrição e Saúde corporal);
• Entrega de cestas básicas, por conta da pandemia, como ajuda comunitária;
• Contribuição na especialidade de Saúde, em atividades online e lives;
• Em parceria com o setor de Comunicação da Fundação Julita e de núcleos independentes de Comunicação do território, 
o Centro de Educação em Saúde atuou para a produção de materiais informativos de combate à desinformação durante 
a pandemia. Entre eles, os materiais informativos tinham como temas: medidas de prevenção à Covid-19; fl exibilização 
do isolamento e a reabertura parcial; incentivos a medidas de prevenção e protetivas em saúde como a importância 
do uso da máscara e ações de higiene; dicas de saúde mental e de hábitos alimentares saudáveis durante a “quarentena”. 
• Os conteúdos informativos foram compartilhados nas redes sociais da Fundação Julita (Facebook e Instagram) e nos 
grupos de WhatsApp dos benefi ciários, sendo produzidos em vários formatos, por conta da acessibilidade: áudio, texto 
e vídeo. Nas redes sociais, também foram realizadas duas entrevistas sobre violação de direitos das crianças e dos 
adolescentes e sobre violência doméstica.
• Foram realizadas três lives com temáticas relacionadas à saúde, relevantes durante a pandemia, que contaram com 
a participação de convidados. 
• O Centro também atuou no agendamento e no acompanhamento de casos de saúde, alguns deles relacionados à 
pandemia. Ainda realizou testagem para Covid-19 para benefi ciários e educadores dos programas Criança e Adolescente 
e Juventude, em parceria com a Secretaria de Saúde. A ação impactou 61 pessoas.
• A dentista voluntária da Fundação atendeu casos urgentes de saúde odontológica no primeiro bimestre do ano. E, durante 
a pandemia, foram distribuídos kits de materiais de higienização bucal, impactando 120 pessoas.
• Com os familiares, foi realizada palestra sobre a importância da promoção de hábitos alimentares saudáveis nos primeiros 
anos de vida, impactando 234 familiares e responsáveis.
• O Centro desempenhou um trabalho importante para a qualifi cação dos alimentos das cestas básicas entregues à 
comunidade, inserindo alimentos in natura (frutas, verduras e legumes), mais saudáveis e relevantes sobretudo em tempos 
de pandemia. Sendo assim, atuou para a manutenção da segurança alimentar dos benefi ciários em alta vulnerabilidade 
social, de suas famílias e da comunidade.
• T ambém no território, o Centro contribuiu para o Fórum em Defesa da Vida que promoveu a atividade de Cesta Básica 
de Cidadania, atuando para a construção de um conjunto de práticas básicas para o exercício da cidadania plena, como 
equipamentos de Educação para o desenvolvimento das cidades. A atividade reuniu 25 organizações da sociedade civil. 
• A Rede Intersetorial de atendimento continuou a se reunir durante a pandemia por meio de grupo de discussão no 
WhatsApp.
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Garantir a aplicação dos pilares de Educação Ambiental dentro dos programas da Fundação Julita, fundamentados 
por meio de pesquisas e práticas, de acordo com as necessidades da comunidade atendida, com base no tripé 
permacultural: “Cuidado com a Terra, Cuidado com os Seres Vivos e Partilha Justa”.

DIRETRIZES DO PROGRAMA 

Dialogar com todos os programas da Fundação Julita (da Primeira Infância à Terceira Idade), visando aproximar 
princípios, valores e ética da Permacultura e da Pedagogia da Terra às práticas cotidianas no processo de ensino-
aprendizagem;

Ampliar o debate político socioambiental na região, a partir da ética e da prática da Permacultura;

Ser multiplicador de tecnologias inovadoras para outras comunidades, a partir da sistematização dos processos de 
criação e pedagógicos.

C E N T R O  D E  E D U C A Ç Ã O 
A M B I E N TA L
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PRINCIPAIS PRÁTICAS EM 2019

VIVÊNCIAS COM OS 4 ELEMENTOS DA NATUREZA
Com os educandos de 4 meses a 4 anos (Projeto “Criando Habitats para a Formação Socioambiental”) 
Têm o objetivo de apresentar e aproximar as crianças dos elementos da natureza, visando ao desenvolvimento de 
laços afetivos das crianças com a natureza. 
Com crianças e adolescentes de 4 a 15 anos (Projeto “Criando Habitats para a Formação Socioambiental”)
Visam promover regularmente o contato de crianças e adolescentes com os elementos da natureza e desenvolver o 
entendimento de suas inter-relações ecológicas, no ambiente e em si.

CRIANDO HABITATS PARA A FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
Voltadas para jovens de 15 a 18 anos
As ofi cinas visam promover vivências regulares na natureza para a criação e/ou fortalecimento de vínculos ecológicos 
e o desenvolvimento de conhecimento acerca dos fenômenos naturais e sobre tecnologias de baixo custo baseadas 
na Permacultura, que trazem soluções às questões ambientais enfrentadas pela comunidade no ambiente urbano.

OFICINAS E VIVÊNCIAS COM IDOSOS 
Envolveram os temas: confecção de terrários; ervas e temperos; escalda-pés; produtos de limpeza naturais; e 
descartáveis. Têm o objetivo de promoção da qualidade de vida e resgate de saberes ancestrais nas soluções 
ambientais urbanas, além de partilhar informações acerca do impacto ambiental e na saúde e no consumo de 
descartáveis, promovendo a descontinuidade do uso de copos descartáveis por benefi ciários do programa na 
Fundação (impacto econômico e ambiental).

ATIVIDADES COM EDUCADORES
Nove formações sobre os 4 Elementos da Natureza para 35 educadores do Programa Primeira Infância, com o 
objetivo de ampliar o repertório dos educadores de referência no planejamento das atividades ambientais.
Duas formações e vivências com os 4 Elementos da Natureza, envolvendo oito educadores do Programa Criança 
e Adolescente, a fi m de apresentar e ampliar o conhecimento dos educadores das ferramentas de registro e do 
planejamento das atividades ambientais.

FORMAÇÃO “DINÂMICA DOS SISTEMAS”
Envolvendo seis educadores do Programa Juventude, com o objetivo de apresentar princípios e ética da 
Permacultura, visando à integração das atividades ao contexto ambiental.

ATIVIDADES COM A FAMÍLIA
Apresentação do projeto de Educação Ambiental “Os 4 Elementos da Natureza” para novas famílias do Programa 

Primeira Infância, visando compartilhar os objetivos e a metodologia do projeto na Educação Infantil, a fi m 
de ampliar as vivências das crianças com seus familiares, a partir da compreensão do estímulo 

feito na organização e da importância da manutenção desse contato com a natureza.
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ATIVIDADES NO TERRITÓRIO
Reuniões de planejamento e uso do espaço com a Pré-Escola EMEI Julitta: envolveu toda a equipe pedagógica 
da escola (professores, coordenação e direção), a fi m de alinhar o planejamento de uso do espaço da 
Fazendinha, bem como acordos de convivência. 

Apresentação dos espaços de atividades ecopedagógicos e compartilhamento da metodologia do projeto 
“Os 4 Elementos da Natureza” com a Pré-Escola EMEI Alice Alves Martins. Envolveu sete educadores 
e o coordenador pedagógico.

Supervisão de voluntariado de jovens em Medida Socioedutiva (MSE): envolveu quatro jovens que exerceram 
voluntariado na Fazendinha em cuidados com animais, visando promover contato com a natureza em um 
ambiente harmônico e acolhedor.

Fórum da Assistência Social: Palestra sobre o impacto socioambiental do consumo de descartáveis, com 
30 participantes.

Curso sobre a metodologia do Centro de Educação Ambiental: envolveu 30 participantes, entre professores 
da rede municipal de ensino, diretores e coordenadores pedagógicos. A iniciativa fez parte da programação 
do IANT (Ideias e Ações para um Novo Tempo) - parceria entre o SESC e a Secretaria Municipal de Educação-, 
com duração de 15 horas de curso.

Apresentação do Projeto “Os 4 Elementos da Natureza” na Educação Infantil, pelas educadoras de referência, 
durante a Jornada Pedagógica da Educação. Reuniu 80 professores da rede de ensino infantil.

Visitas à Fazendinha: monitoria de visitas ecopedagógicas à Fazendinha da Fundação Julita (que reúne 
tecnologias socioambientais e vivências com animais). Foram realizadas, ao todo, 13 visitas à Fazendinha, 
envolvendo escolas de Educação Infantil (CEI), Pré-Escolas (EMEIs), Fábrica de Cultura e SAICA (Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes). Em média, 500 crianças e adolescentes, de 3 a 18 
anos, foram benefi ciados pelas atividades.

Monitoramento da qualidade do córrego São Luís: realização de análises mensais da qualidade do rio, 
promovidas pela equipe do Centro Ambiental, em parceria com a SOS Mata Atlântica.
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1.045 benefi ciários, 

da Primeira Infância à Terceira Idade 

1.746 ofi cinas 
e vivências de Educação 
Ambiental e Permacultura 
durante o ano, no projeto “Criando Habitats para a 

Formação Socioambiental”, para todas as idades.

Total de 2.000 atividades 
ambientais promovidas no território, 

entre as realizadas com benefi ciários, famílias 

e a comunidade.

RESULTADO SOCIAL 2019

12 formações em Educação 
Ambiental e Permacultura, 
envolvendo 49 educadores de referência dos programas 

da Fundação Julita, que se tornam multiplicadores desse 

conhecimento para seus educandos.

500 crianças e adolescentes, 

de 13 escolas, visitaram a Fazendinha da Fundação Julita.

Metodologia do Centro de Educação Ambiental foi 

compartilhada para 110 professores 
da rede pública de ensino, 

coordenadores e diretores (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e II).

Desenvolvimento 
de percepção ambiental 
de jovens (indicadores de boa e má 

qualidade ambiental – arborização urbana, gestão 

hídrica, gestão do lixo, poluição, zoonoses etc.).

Criação de vínculo com animais 

e desenvolvimento saudável diante do contato com 

a natureza.
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CENÁRIO 2020

45

As atividades do Centro de Educação Ambiental foram realizadas de forma remota e, portanto, reduzidas, por conta 
da particularidade de a formação prescindir da presença física dos benefi ciários, que são convidados a interagir com 
a natureza presente na Fundação Julita. Dessa forma, foram realizadas atividades online, com os Programas da 
Primeira Infância, da Criança e do Adolescente e da Juventude.

No total, o número de benefi ciários chegou a 879, entre crianças, adolescentes, jovens e educadores (da Fundação 
Julita e de outras instituições).

Entre os destaques, o Centro atuou para a realização da live “Alimentação Orgânica”, que teve o maior alcance entre 
os eventos online transmitidos pela Fundação, em 2020, contabilizando 360 visualizações. O evento debateu sobre a 
importância de valorizar a agricultura familiar, consumir orgânicos como saúde para todos os seres e meio ambiente, 
além das possibilidades de facilitar esse acesso na periferia. 

Com as famílias benefi ciárias, o Centro promoveu a atividade “Escalda-pés”, visando ao autocuidado e a um 
momento de confraternização familiar, a partir do elemento “Água”. A ação benefi ciou 157 famílias, que receberam e 
interagiram com a atividade pelo WhatsApp.

Também foram realizadas três formações internas e uma externa, benefi ciando 123 educadores. A formação externa 
foi realizada com o Centro de Educação Infantil Jardim São Joaquim, sobre a metodologia de Educação Ambiental 
da Fundação Julita: “Os 4 Elementos da Natureza”.

Principais realizações de 2020

Apesar dos desafi os impostos pela pandemia, o Centro teve momentos de disseminação do trabalho realizado:

• Publicação e apresentação dos resultados do Projeto “Criando Habitats”, no Simpósio de Educação Ambiental 
da OCA - Laboratório de Educação e Política Ambiental, da USP/ESALQ;

• Participação da equipe técnica na palestra online “Hortas domésticas”, voltada para colaboradores 
de empresa apoiadora.
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Tem como objetivo a valorização da cultura popular e a ampliação do repertório cultural. As atividades acontecem 
na Biblioteca Comunitária da Fundação Julita, que oferece ações para todos os inscritos nos programas da 
Fundação Julita, além de atender pessoas da comunidade do Jardim São Luís e entorno.

DIRETRIZES DO PROGRAMA 

• Fomento à leitura em suas mais diversas possibilidades, viabilizando o empréstimo e a consulta de livros de 
literatura brasileira e estrangeira; 

• Ser um espaço cultural de trocas, intervenções artísticas e mediações diversas, para além do acervo bibliográfi co;

• Ampliação da interpretação de mundo dos benefi ciários.

C E N T R O  D E  E D U C A Ç Ã O 
E M  C U LT U R A 
BIBLIOTECA

Tem como objetivo a valorização da cultura popular e a ampliação do repertório cultural. As atividades acontecem 
na Biblioteca Comunitária da Fundação Julita, que oferece ações para todos os inscritos nos programas da 
Fundação Julita, além de atender pessoas da comunidade do Jardim São Luís e entorno.

DIRETRIZES DO PROGRAMA 

 Fomento à leitura em suas mais diversas possibilidades, viabilizando o empréstimo e a consulta de livros de 
literatura brasileira e estrangeira; 

 Ser um espaço cultural de trocas, intervenções artísticas e mediações diversas, para além do acervo bibliográfi co;

 Ampliação da interpretação de mundo dos benefi ciários.

E N T R O  D E  E D U C A Ç Ã O 
E M  C U LT U R A 
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PRINCIPAIS PRÁTICAS EM 2019

ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA MEDIADORA DO ESPAÇO:

• Contação de histórias e mediação de leitura com crianças do Programa Primeira Infância (136 atividades no ano, 
envolvendo 25 crianças por atividade);
• Foram realizadas 216 atividades de mediação de leitura e incentivo ao empréstimo de livros, envolvendo 
educadores e educandos do Programa Criança e Adolescente, com atividades semanais na Biblioteca. Em cada 
semana, em média, 200 crianças participaram das atividades;
• Mediação de leitura com jovens de 14 a 17 anos do Programa Juventude (16 atividades no ano, envolvendo 20 
educandos, em média, em cada encontro);
• Mediação de leitura com Jovens Aprendizes (27 encontros no ano, envolvendo 20 educandos por encontro);
• Mediação de leitura com o grupo do Programa Terceira Idade (10 atividades no ano, envolvendo 25 participantes, 
em média, por atividade);
• Encontro Literário: atividade mensal integrante do grupo Resgate de Memória, realizado com benefi ciários da 
Terceira Idade (11 atividades no ano, envolvendo 17 participantes, em média, por atividade).

ATIVIDADES ABERTAS PARA O TERRITÓRIO, FAMÍLIA E COMUNIDADE EDUCATIVA
Em 2019, a Biblioteca foi espaço para ações diversas. Entre elas: 

• Encontros de famílias do Programa Primeira Infância (12 reuniões, envolvendo 40 pessoas, em média, em cada reunião);
• Encontros de famílias do Programa Criança e Adolescente (14 reuniões, envolvendo 25 pessoas, em média, por reunião);
• Encontros de famílias do Programa Juventude (sete reuniões, envolvendo 35 pessoas, em média, por reunião); 
• Palestra/Formação para o Programa Juventude sobre Sexualidade (duas palestras, envolvendo 60 jovens) e sobre 
Gênero (180 atendidos), ambos em parceria com a Plan International; e sobre Tecnologia para Mulheres (25 jovens 
atendidas), com o apoio da iniciativa #SerMulherEmTech;
• Palestra do Coletivo Dedo Verde para o Programa Terceira Idade (20 atendidos);
• Palestras do Centro de Saúde com as estagiárias de Nutrição sobre temas diversos e ofi cinas para os Programas 
Terceira Idade e Comunidade (dez palestras, envolvendo 25 pessoas, em média, em cada uma);
• Apresentação dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos do Programa Juventude (seis períodos utilizados no ano 
para diversas apresentações);
• Fórum Social Sul, com uma ofi cina sobre alimentação saudável na Primeira Infância e enfrentamento da 
desnutrição infantil, viabilizada pela equipe de Nutrição da Fundação Julita (20 participantes);
• Fórum da Assistência Social (dez encontros com a participação de 30 pessoas por Fórum, em média);
• Utilização do espaço para aulas e outras atividades do Programa Criança e Adolescente e Programa Juventude 
(30 atividades, envolvendo 30 pessoas, em média, por atividade);
• Utilização do espaço para 30 atividades do projeto “Jovens Monitores em Esporte”, envolvendo 20 pessoas, em média, 
por atividade, e para 42 atividades do grupo “Resgate de Memória”, envolvendo 17 idosos, em média, por atividade.

ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA MEDIADORA DO ESPAÇO:

Contação de histórias e mediação de leitura com crianças do Programa Primeira Infância (136 atividades no ano, 
envolvendo 25 crianças por atividade);

Foram realizadas 216 atividades de mediação de leitura e incentivo ao empréstimo de livros, envolvendo 
educadores e educandos do Programa Criança e Adolescente, com atividades semanais na Biblioteca. Em cada 
semana, em média, 200 crianças participaram das atividades;

Mediação de leitura com jovens de 14 a 17 anos do Programa Juventude (16 atividades no ano, envolvendo 20 
educandos, em média, em cada encontro);

Mediação de leitura com Jovens Aprendizes (27 encontros no ano, envolvendo 20 educandos por encontro);
Mediação de leitura com o grupo do Programa Terceira Idade (10 atividades no ano, envolvendo 25 participantes, 

Encontro Literário: atividade mensal integrante do grupo Resgate de Memória, realizado com benefi ciários da 
Terceira Idade (11 atividades no ano, envolvendo 17 participantes, em média, por atividade).Terceira Idade (11 atividades no ano, envolvendo 17 participantes, em média, por atividade).

ATIVIDADES ABERTAS PARA O TERRITÓRIO, FAMÍLIA E COMUNIDADE EDUCATIVAATIVIDADES ABERTAS PARA O TERRITÓRIO, FAMÍLIA E COMUNIDADE EDUCATIVA
Em 2019, a Biblioteca foi espaço para ações diversas. Entre elas: Em 2019, a Biblioteca foi espaço para ações diversas. Entre elas: 

Encontros de famílias do Programa Primeira Infância (12 reuniões, envolvendo 40 pessoas, em média, em cada reunião);Encontros de famílias do Programa Primeira Infância (12 reuniões, envolvendo 40 pessoas, em média, em cada reunião);
Encontros de famílias do Programa Criança e Adolescente (14 reuniões, envolvendo 25 pessoas, em média, por reunião);Encontros de famílias do Programa Criança e Adolescente (14 reuniões, envolvendo 25 pessoas, em média, por reunião);
Encontros de famílias do Programa Juventude (sete reuniões, envolvendo 35 pessoas, em média, por reunião); Encontros de famílias do Programa Juventude (sete reuniões, envolvendo 35 pessoas, em média, por reunião); 
Palestra/Formação para o Programa Juventude sobre Sexualidade (duas palestras, envolvendo 60 jovens) e sobre Palestra/Formação para o Programa Juventude sobre Sexualidade (duas palestras, envolvendo 60 jovens) e sobre 

Gênero (180 atendidos), ambos em parceria com a Plan International; e sobre Tecnologia para Mulheres (25 jovens Gênero (180 atendidos), ambos em parceria com a Plan International; e sobre Tecnologia para Mulheres (25 jovens 
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RESULTADO SOCIAL 2019

Mais de duas mil pessoas 

impactadas diretamente.

Para além das atividades pedagógicas, 

a Biblioteca é um espaço 
muito procurado nos intervalos 

das aulas e nos momentos do brincar, revelando 

o prazer das crianças de estar neste espaço 

em meio aos livros e ao conhecimento.

2.554 empréstimos 
de livros realizados, 
sendo 1.877 deles 
para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos.

200 atividades 

de mediação de leitura.
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CENÁRIO 2020

Durante o período de isolamento social, a Biblioteca passou por uma reestruturação física para que esteja mais 
adequada e com mais espaço disponível para circulação e para as atividades. O acervo bibliográfi co também foi 
revisto e cerca de cinco mil livros foram encaminhados para doação. A reorganização do acervo literário priorizou 
a literatura nacional, africana e latino-americana.

Entre as atividades que aconteceram de forma online, o destaque foi o Encontro Literário, com o grupo 
do Programa Terceira Idade. A atividade tem como proposta estimular a interação entre as participantes, 
incentivando-as a resgatarem e compartilharem seus saberes, tendo como mote a literatura – utilizando a 
reprodução de vídeos e áudios de contos populares, poesias, crônicas e outras linguagens literárias. 

Ao todo, foram realizadas 24 atividades encaminhadas aos benefi ciários pelo WhatsApp (em cada atividade, eram 
utilizados, em média, três textos de diferentes gêneros literários).

De acordo com a benefi ciária Cleusa Nunes Barbosa, de 63 anos: 

“Neste momento de pandemia, o Encontro Literário ajuda muito, porque tira a gente da realidade  que estamos 
vivendo. Recebemos uma crônica pelo WhatsApp, uma vez por semana, e isso muda o foco do nosso 
pensamento, do medo da pandemia. A cabeça voa longe e isso faz bem pra gente. Começamos a pensar no 
texto, no que quer dizer... é como se fosse interpretação de texto. E retornamos com a nossa opinião do que 
entendemos. A gente tinha atividade de segunda à sexta na Fundação e, de repente, não pudemos mais sair de 
casa. Ficamos muito abalados psicologicamente. Então, a atividade é como se fosse uma vitamina, uma energia 
pra nós! A gente precisa muito da Fundação. Neste espaço, a gente se sente vivo!”
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V O L U N TA R I A D O

EM 2019
Ao longo de 2019, a Fundação Julita realizou ações de Voluntariado com sete empresas apoiadoras.
Nessas ações, tivemos 276 voluntários apoiando a Fundação Julita com os seguintes Programas:

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
Contação de história e piquenique;

PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Visita ao Museu Catavento Cultural e contação de história;

PROGRAMA JUVENTUDE
Palestra sobre o uso consciente do dinheiro, visita dos jovens ao escritório de empresa apoiadora e Palestra 
Étnico-Racial;

PROGRAMA TERCEIRA IDADE
Ação Transforma, e Café da Manhã com Massagem e Bailão;

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM ESPORTE
Palestra sobre o uso consciente do dinheiro;

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Participação no Desafi o de Inovação Social, e ação de mutirão com os funcionários da empresa apoiadora;

EVENTOS
Apoio na decoração e preparação da Festa Junina 2019. Envolvendo pessoas físicas, chegamos ao número 
de 350 voluntários, com um aumento de 55%, em relação ao ano anterior.

EM 2020
Durante 2020, a Fundação Julita recebeu as seguintes ações de Voluntariado, que foram direcionadas aos 

50
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Programas:

PROGRAMA ESCOLA EMPREENDEDORA 
Colaboradores da Serasa realizaram uma conversa com os jovens adultos do curso de “Gestão para o Comércio” 
sobre Educação Financeira. A ação teve intermediação da Atados;

PROGRAMA TERCEIRA IDADE 
Ação voluntária envolveu 20 colaboradores de empresa apoiadora, que se comunicaram com 20 benefi ciários da 
Terceira Idade, por meio de vídeos enviados pelo WhatsApp. A Atados realizou a intermediação da ação voluntária 
e atuou na triagem dos vídeos para verifi car o conteúdo;

PROGRAMA JUVENTUDE 
A ação envolveu 30 voluntários de empresa apoiadora, que  participaram de um bate-papo com 40 jovens 
benefi ciários sobre troca de experiências, dúvidas e inspirações do mercado de trabalho. A conversa foi realizada 
de forma virtual, pela plataforma Google Meet, e contou com a intermediação da Atados;

PROGRAMA CRIANÇA E JUVENTUDE
Ação em parceria com a B3 Social, na qual foi realizada uma campanha virtual com os colaboradores, que 
arrecadou 72 sacolas de Natal para os benefi ciários do Projeto Ipezinho, contendo um chocotone, roupas, 
calçado, brinquedo e dois livros infantis sobre empoderamento.
Pessoas físicas também tiveram signifi cativa participação em ações de Voluntariado, atuando em palestras com 
jovens (por exemplo, com o tema “Fake News”), na área administrativa (em fl uxos e processos), no acolhimento 
de jovens e famílias e em atividades pedagógicas, como Arteterapia, além da colaboração e participação em lives 
solidárias.

SOBRE SER VOLUNTÁRIO...
Voluntários desde 2019, José Vicente dava aulas de Inglês, e Sônia, de Comunicação e Expressão, para o mesmo 
público: os benefi ciários do projeto “Jovens Monitores em Esporte”. Durante a pandemia, o casal conta que 
tentou continuar com as aulas de forma virtual, mas, após algumas tentativas, percebeu que não daria certo por 
conta das limitações de acesso dos jovens (internet e falta de equipamento), mas o vínculo continuou bem forte. 

“Estamos bem próximos da equipe. De vez em quando, participamos do grupo de ‘Práticas de Respiração e 
Concentração’. E enviamos, recentemente, um projeto para atendimento de forma virtual”, contam eles.

“Faz nove anos que atuo como voluntária em organizações. Trabalho na área de elaboração de projetos sociais, 
mas tenho necessidade de estar em contato direto com o público. Acredito muito nessa troca humana que 
promove boas ideias, boas iniciativas para serem compartilhadas”. 
– Sônia de Almeida Sampaio Teixeira

“No âmbito social, é muito comum as pessoas manifestarem uma série de preconceitos, dizendo: ‘tal camada não 
se mostra capaz de ter um outro desenvolvimento, outra forma de construir soluções’. Para mim, a razão principal 
é a seguinte: a gente precisa construir algo. Se não houver um cuidado e uma atenção onde as pessoas possam 
vivenciar e serem protagonistas da própria vida, isso não vai mudar. Isso é reconhecer a dignidade que cada um 
tem, ainda que não seja respeitada por alguns segmentos da sociedade. E é isso que nos move. Temos fi lhos e 
netos e, conforme vamos acompanhando o crescimento deles, fi ca mais evidente que, se não nos dedicarmos 
aos que foram desfavorecidos no caminho, talvez a injustiça fi que para sempre”.  
– José Vicente Barrella Teixeira

> Para se tornar nosso voluntário, escreva para: voluntariado@fundacaojulita.org.br
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D A D O S  F I N A N C E I R O S 
2 0 1 9  E  2 0 2 0

57% Convênios Públicos

14% Parcerias Privadas

7% Aluguéis

4% Eventos

7% Doações PF e PJ

6% Voluntários

2% Outros

3% Nota Fiscal Paulista

2019

Tipo de Receita Valor  Percentual

Convênios Públicos 4.814.640 57%

Parcerias Privadas 1.180.654 14%

Aluguéis 622.007 7%

Eventos  316.871 4%

Doações individuais e empresas 561.608 7%

Voluntários 504.888 6%

Nota Fiscal Paulista 234.259 3%

Outros 228.354 2%

Total 8.463.281 100%

 

CUSTO POR PROGRAMA DE ATENDIMENTO

Programa  Valor  Percentual

Primeira Infância 2.695.623 43%

Criança e Adolescente 1.172.363 19%

Juventude 1.072.237 17%

Terceira Idade  261.553 4%

Centros 1.097.447 17%

Total  6.299.223 100%
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TENDO A TRANSPARÊNCIA COMO UM DOS NOSSOS PRINCÍPIOS E VALORES, AS CONTAS 

DA FUNDAÇÃO JULITA SÃO AUDITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA EMPRESA DE 

AUDITORIA INDEPENDENTE SGS. 

2020

Tipo de Receita Valor  Percentual

Convênios Públicos 3.521.854 55%

Parcerias Privadas 1.241.191 20%

Aluguéis 550.226 9%

Eventos  70.232 1%

Doações individuais e empresas 721.723 11%

Voluntários 55.100 1%

Nota Fiscal Paulista 103.071 2%

Outros 78.802 1%

Total 6.342.199 100%

 

CUSTO POR PROGRAMA DE ATENDIMENTO

Programa  Valor  Percentual

Primeira Infância 1.906.854 41%

Criança e Adolescente 831.778 18%

Juventude 913.675 19%

Terceira Idade 249.295 5%

Centros 778.680 17%

Total  4.680.282 100%
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55% Convênios Públicos

20% Parcerias Privadas

9% Aluguéis

1% Eventos

11% Doações PF e PJ

1% Voluntários

1% Outros

2% Nota Fiscal Paulista
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B A L A N Ç O S  PAT R I M O N I A I S

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 | EM REAIS

ATIVO Nota 2020 2019

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição  36.171 5.636

Caixa e equivalentes de caixa – com restrição  109.930 62.976

Aplicações fi nanceiras – sem restrição 3.1 160.983 252.739

Aplicações fi nanceiras – com restrição 3.2 1.168.955 1.074.197

Valores a Receber 4 47.826 63.285

Aluguéis a Receber 5 82.245 35.400

Outros ativos circulantes 6 13.368 21.386

Total ativo circulante  1.619.478 1.515.619

NÃO CIRCULANTE   

Propriedades para investimentos 7 2.699.793 2.699.793

Imobilizado líquido 8 1.670.130 1.841.852

Intangível  1.133 1.133

Total ativo não circulante  4.371.056 4.542.778

  

TOTAL DO ATIVO  5.990.534 6.058.397
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BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 | EM REAIS

PASSIVO Nota 2020 2019

CIRCULANTE

Fornecedores  51.904 22.973

Obrigações trabalhistas e sociais 9 328.749 392.444

Obrigações fi scais  4.993 10.974

Apropriações trabalhistas 10 44.796 176.194

Fundo provisionado 11 823.418 775.837

Projetos a desenvolver 12 163.940 122.135

Total passivo circulante  1.417.800 1.500.557

PATRIMÔNIO LÍQUIDO   

Patrimônio líquido 13 4.572.734 4.557.840

Total do patrimônio líquido  4.572.734 4.557.840

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.990.534 6.058.397
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B A L A N Ç O S  PAT R I M O N I A I S

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 | EM REAIS

RECEITAS Nota 2020 2019

Subvenções e convênios específi cos 14 3.521.854 4.814.640

Parcerias privadas 15 1.241.191 1.180.654

Taxas Administrativas 16 72.650 71.771

Aluguéis 17 550.226 622.007

Donativos  721.723 561.608

Eventos e promoções  70.232 316.871

Receitas fi nanceiras  3.056 13.596

Serviços voluntários 22 55.100 504.888

Nota Fiscal Paulista  103.071 234.259

Recuperação de Despesas  2.576 142.987

Outras receitas  520 _

Total das receitas  6.342.199 8.463.281

DESPESAS

   

Salários e encargos  (4.479.473) (5.358.174)

Administrativas e gerais  (1.074.385) (1.104.491)

Alimentação  (390.897) (670.593)

Depreciação  (174.517) (184.034)

Despesas com eventos  (2.935) (70.554)

Conservação e reparos  (130.523) (161.027)

Tributárias  (3.374) (4.232)

Financeiras  (16.101) (19.332)

Serviços voluntários 22 (55.100) (504.888)

Total das despesas  (6.327.305) (8.077.325)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO  14.894 385.956
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 | EM REAIS

 Patrimônio Ajuste Superávit/ Total do
 Social de Avaliação Défi cit Patrimônio  
  Patrimonial  Líquido

SALDO EM 31/12/2018 1.698.255 2.473.629 - 4.171.884

Superávit do período - - 385.956 385.956

Transferência para fundo social 385.956 - (385.956) -

SALDO EM 31/12/2019 2.084.211 2.473.629 - 4.557.840

Superávit do período - - 14.894 14.894

Ajuste de Avaliação Patrimonial 2.473.629 (2.473.629) - -

Transferência para fundo social 14.894 - (14.894) -

SALDO EM 31/12/2020 4.572.734 - - 4.572.734

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 | EM REAIS

 Patrimônio Ajuste Superávit/ Total do
 Social de Avaliação Défi cit Patrimônio  
  Patrimonial  Líquido
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D O A D O R E S  E  PA R C E I R O S

FUNDAÇÃO
CRESPI-PRADO
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D O A D O R E S  V I A  I M P O S T O 
D E  R E N D A



60

ABordin

Associação Paulista de Fundações (APF)

Atados

Boehringer

Carrefour

C3DWeb

Colégio Humboldt

Construindo Futuro

English For All

FMU

Fórum da Assistência Social (FAS)

Fórum de Educação Infantil

Fundação Abrinq - Rede Nossas Crianças

Fundação Lama Gangchen

IBM Brasil 

Instituto Pinheiro

P A R C E R I A S  T É C N I C A S 
E  I N S T I T U C I O N A I S

Instituto Criança é Vida

Itaú Social

Machado Associados Advogados

Machado Nunes Advogados

Maluf Geraigire Advogados 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Morgan Stanley 

Novartis Biociência S/A 

Oracle

Phomenta 

Plan International

Praticatatum

PRODHE/CEPEUSP 

Projeto Cordas em Movimento

Santuário Itupeva

#SerMulherEmTech   

Sesc Campo Limpo

Sesc Itaquera

Sesc Santo Amaro

SOS Mata Atlântica

Universidade Unip

United Way
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Adriana Maluf Elias Sallum

Adriana Miguel Ventura

Adriana Vasone Ferrazoli

Alexandre Faisal Cury

Almir Alves do Rosario

Ana Paula Galvão Lapponi

Ana Paula Schleier

André Batista de Oliveira

Anna Claudia Cezar de Andrade

Antonio Geraldo Catenacci 

Antonio Geraldo Catenacci Junior

Antonio Jose Vaz Pinto

Augusto Lacir Martins

Betty Kitner Calixto

Caio Augusto Vaz

Camila Hsu Guimaraes

Carla Maluf

Carla Prates

Carlos Guilherme Nosé

Carolina Yumi Inouye

Constância Branco

Cristiane Cury

Daniela Montingelli Villela

Diogo Montanaro Pedroso

Fernanda Vilhalva

Flavia Geraigire Clapis

Flavia Regina de Souza Oliveira

Gabriela Iosqui Silva

Gastão Meirelles Pereira

Gladis Chade C. Maluf

Graziela Toledo Bezerra

Gustavo Catenacci

Helcio Alcides Nosé

Henrique Almeida Prado

Ilan Kochen

Janaina Cockell de Oliveira

Jessica Souza da Silva Montero

Larissa Santos Palmieri

Leticia Bastos

Lucas Tomazeli

Luiz Augusto Whinter Rebello

Maira Catenacci

Marcelo Volta de Almeida Prado

Marden Ferreira Chaves

Maria Elenilcia da Costa Silva

Mariangela Silva de Almeida

Morgana Lima

Patricia Hernandes

Patricia Lembruger Braga

Pedro Sá Moreira de Oliveira

Pierre-Jean Fossat

Raquel Domingues de Medeiros Albuquerque

Reinaldo Rocha

Renata Moura

Ricardo Loureiro

Roberto Barreto Martins

Rogero Monteiro Meves

Selma Coppini Pereira

Simone Alonso

Solange Maria Pereira Lemgruber

Stephanie Tischenberg

Sule Souza

Taise Rosa

Theo Derly Ferreira Prates

Tiago Ferreira Lins

Vera Portolano Machado

Wilson Dissenha

D O A D O R E S 
P E S S O A S  F Í S I C A S 
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Alessandra Cristiane de Mello

Alexandre Cury

Allan Lopez Bordin

Benjamim Jafet Neto

Carlos Roberto Vairo

Cecilia Haddad

Cecilia Villela de Andrade Teixeira

Celsa Pires Duarte

Cláudio Raupp Fonseca

Deborah Vietas

Edissa de Andrade Furlan

Fernando C. Fernandes

Francisco da Costa Medeiros Neto

José Haddad

Luiz F. Martins Castro

D O A D O R E S  V I A  D E S T I N A Ç Ã O 
D O  I M P O S T O  D E  R E N D A

Marcela Vairo

Maria de Fátima Roque 

Maria Ignez Salgado de Mello Franco

Mauricio Costa Porto

Maximiliano Suffriti 

Myriam Bove Fernandes

Olivia Santos Souza

Renata Rizjallah

Rodrigo Pasqueletti

Rosa Roque

Sergio Y. Hara 

Soraya Maria Haddad Trombini 

Talita Marcilia

Teresa Navarro Arbex 

Victor F. de Souza Meirelles Neto
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AÇÕES SOLIDÁRIAS DE ALUNOS DE ESCOLAS PARTICULARES 
(COLÉGIO HUMBOLDT, COLÉGIO DANTE ALIGHIERE E PUERI DOMUS) 

BAZAR BENEFICENTE OPORTUNIDADE DO BEM

CAMPANHAS DE DESTINAÇÃO VIA IMPOSTO DE RENDA

CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA

EVENTO BENEFICENTE TIFFANY & CO.

EVENTO VIRANDO O JOGO

FESTA BENEFICENTE “FAZER O BEM FAZ MUITO BEM”

FESTAS COMUNITÁRIAS

LIVES SOLIDÁRIAS

LUCIANA CARAVELLO 

POLEN

PRESENTE CONSCIENTE

A Ç Õ E S  D E  M O B I L I Z A Ç Ã O 
2019-2020

Agradecemos a todos os doadores, pessoas e empresas que tornaram possível 
a arrecadação por meio dessas ações de mobilização de recursos.

A G R A D E C I M E N T O S :
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A Fundação disponibiliza um atendimento especializado e multidisciplinar em Esporte, Saúde, Meio Ambiente 
e Cultura. Nos últimos dez anos, tem sido consultada, por escolas públicas e outras organizações 
e equipamentos do território, acerca de suas práticas e metodologias, entre elas: Educação pelo Esporte, 
Educação Ambiental e Projeto de Alimentação Saudável, principalmente na Educação Infantil.

Temos uma das melhores estruturas físicas do território e uma importância estratégica para o desenvolvimento 
local e a proposição de políticas públicas, sendo considerada uma das organizações sociais mais antigas 
e respeitadas na comunidade.

Na pandemia, a Fundação revelou sua importância para a articulação de redes, envolvendo escolas, 
organizações, associações, coletivos, empresas e os próprios moradores, benefi ciando mais de 16 mil pessoas 
em suas ações comunitárias diante da Covid-19.

Um dos maiores desafi os, para os próximos anos, é a estruturação de um plano de monitoramento 
e de avaliação de resultados de impacto. A Fundação tem várias frentes de atuação, tornando os processos 
de construção de indicadores, de monitoramento e de sistematização das práticas mais complexos. A equipe 
de gestão da organização está disposta a investir recursos e ferramentas para desenvolver um projeto de 
avaliação de impacto robusto, que possa propor indicadores qualifi cados e realizar seu contínuo monitoramento, 
para que seja possível mensurar as transformações sociais associadas às nossas práticas pedagógicas. 

Isso será fundamental para que possamos compartilhar a nossa metodologia com outras organizações, escolas 
públicas, em fóruns e equipamentos que atuam com a política pública, contribuindo para o desenvolvimento 
local.  

Outro desafi o é a ampliação da nossa atuação e da participação em rede local e temática e em espaços de luta 
pela garantia de direitos, além de qualifi car a participação já existente. 

A Fundação visa ampliar a representatividade nos fóruns e espaços participativos do território, a partir 
da atuação sobretudo de jovens lideranças e de famílias da comunidade. Também busca alcançar maior 
sustentabilidade fi nanceira, para garantir a continuidade dos programas e projetos sociais. 

Para isso, visamos à consolidação do Planejamento Estratégico Institucional, além da qualifi cação da gestão 
e do Plano Político Pedagógico, com a atuação integrada às escolas e organizações do território.

A visão de futuro da organização para os próximos cinco anos é tornar-se uma referência, um “hub” 
de protagonismo e proposição de iniciativas inovadoras e com resultado comprovado, contribuindo com outros 
espaços de atuação comunitária e o desenvolvimento local. Também visamos continuar investindo na criação 
de talentos e na produção de conhecimento no território, culminando em Tecnologias Sociais e Inovações para 
as problemáticas sociais da comunidade.

N O S S O S  D E S A F I O S 
PARA 2021 E 2022
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Há várias formas de contribuir com a Fundação Julita, sem que seja preciso a necessidade 
do uso de recursos fi nanceiros. Aponte a câmera do celular para o QR Code e saiba mais:

S E J A  U M  PA R C E I R O  J U L I TA : 
COMO VOCÊ PODE NOS APOIAR

CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA 
Recebemos doações via sistema de doação automática 
ou via doação de cupons fi scais. Saiba mais: 

CAMPANHA DE DESTINAÇÃO VIA IMPOSTO DE RENDA
Pessoas físicas podem doar até 6% do valor devido e empresas 
podem destinar até 1% do Imposto de Renda a pagar. Saiba mais:
 

PRESENTE CONSCIENTE 
Realize uma festa solidária e reverta o recurso (dos presentes) 
para a Fundação Julita, por meio da plataforma gratuita “Presente 
Consciente”. Saiba mais:  
 

DOAÇÕES DE RECURSOS
Quem puder nos apoiar via doação 
de recursos fi nanceiros, as opções são:

1. Doação Direta
Apoie os projetos sociais da Fundação Julita 
com doações pontuais ou recorrentes.

2. Plataformas online de captação de recursos
Nossos projetos sociais estão inscritos em várias plataformas 
que são referência em mobilização de recursos: Abrace uma 
Causa, Benevity, Click2 giv, Eu apoio, E-solidar, Mercado Solidário, 
Polen, Rede do Bem e Yourcause. 

> Saiba mais pelo e-mail: 
parcerias@fundacaojulita.org.br
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E Q U I P E

GOVERNANÇA: GESTÃO, CONSELHO E LINHA DE FRENTE (COORDENAÇÃO)

Gestão
Janio Barboza de Oliveira Fábio Alves Meirelles

Conselho Curador
Nicolaos Georgios Theodorakis - Presidente do Conselho Curador Flávia Regina de Souza Oliveira
Antonio Manoel Alves de Lima  Marcela Vairo Pasqualetti
Daniel Bastos Venturini  Irma de Vasconcelos Perdigão Gomes
Fany Robles Lupion 
 

Conselho Fiscal
Amanda Clemente Pereira Viviane Cristina Pepino Otávio Ângelo da Veiga Neto

Nossa equipe de Gestão
Ana Carla de Souza - Coordenadora Pedagógica Ivan Rodrigues - Assistente Social

Coordenação de Programas
Isis Nascimento - Programa Primeira Infância Renata Moura – Programa Juventude
Carolina Regina - Programa Primeira Infância Janaína Aparecida - Programa Terceira Idade
Ana Cristina - Programa Criança e Adolescente

Coordenação dos Centros
Agnaldo Vieira - Centro de Educação em Saúde Flávia Cremonesi - Centro de Educação Ambiental
Regiany Maciel - Centro de Educação pelo Esporte Felipe Tenório - Centro de Educação em Cultura

Desenvolvimento Institucional
Carla Prates - Projetos e Comunicação Célia Hara - Parcerias e Mobilização de Recursos
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Rua Nova do Tuparoquera,  249
Jd. São Luís – São Paulo – SP

CNPJ: 62.805.759/0001-07

PREMIAÇÕES

VI Prêmio Bem Ef ic iente (2002)

OMO – Aqui  se Br inca (2008)

Inte l  do Bem (2010)

2º lugar – Prêmio Semeador do Bem |  Esporte Clube Pinhei ros (2013)

FIES – Fundo de Excelência Socia l  – Fundação I taú Socia l  (2013)

F ina l is ta do Projeto Generosidade – Edi tora Globo (2014)

Concurso Volkswagen na Comunidade (2015)

Prêmio de Tecnologia Socia l  – Fundação Banco do Bras i l  (2015)

F ina l is ta do Prêmio Cr iança – Fundação Abr inq (2016)

Cert i f icação “Salas Verdes” -  Min istér io do Meio Ambiente (2018)

Melhores ONGs (2018 e 2019)

CERTIFICAÇÕES

CEBAS

CMDCA: Nº 127/1994

Ut i l idade Públ ica Estadual

Ut i l idade Públ ica Munic ipa l

COMAS/SAS/SEADS

www.fundacaojul i ta.org.br


