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O ano de 2021 marcou
o início da celebração
dos 70 anos da Fundação
Julita
Jânio Barboza de Oliveira

“
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Carta de Abertura

Marcado por instabilidades e impactos
da pandemia, o ano de 2021 vai ficar na história 
da Fundação Julita. Em meio aos desafios
da retomada do atendimento presencial, que 
seguiu protocolos e orientações acompanhados 
cuidadosamente pelas equipes de gestão,
pedagógica e especializada do Centro de
Promoção à Saúde da organização, alguns 
marcos se tornarão referência na nossa trajetória. 
Entre eles, o início da celebração dos 70 anos da 
Fundação Julita. Também fomos contemplados 
como uma das 15 Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs) apoiadas pelo Programa Missão em 
Foco, da Fundação Itaú Social. 
O programa investe no desenvolvimento
institucional de OSCs de todo o Brasil, que 
passam por um processo seletivo criterioso
e aprofundado, pois a intenção é que fiquem 
acompanhadas por cinco anos, tanto para
fortalecerem a gestão e qualificarem o trabalho 
internamente como para “transbordarem”
metodologias que possam agregar aos territórios 
e à comunidade local. A Fundação Julita é a 
única representante de São Paulo no terceiro 
grupo do Programa Missão em Foco. 
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Durante a pandemia, a atuação e a
credibilidade das organizações sociais
cresceu exponencialmente, sobretudo
diante da atuação de OSCs no combate à fome,
ao desemprego e aos impactos na educação.
Investimentos como o do Missão em Foco
reforçam a nossa causa, com vista a estruturarmos 
e aprimorarmos ainda mais nossas metodologias 
de educação integral para a garantia de direitos
de crianças, adolescentes e jovens em
vulnerabilidade social, deixando um legado
rumo aos 100 anos da Julita.

Em 2021, também consolidamos parcerias
público-privadas que vinham sendo fomentadas 
há alguns anos por meio da destinação
do imposto de renda. Teve início o projeto
Multissetorial, que possibilitou a continuidade
do atendimento dos Centros de Educação em 
Saúde, Ambiental, Cultura e Esporte. Também
formalizamos a primeira parceria da organização 
com o Conselho Estadual da Criança
e Adolescente (Condeca) e com o Fundo
Municipal do Idoso.  
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Com esses apoios, a Julita conseguiu manter todo 
o quadro de colaboradores mesmo diante dos
impactos da pandemia e ainda ampliou o número 
de funcionários e escopo de atendimento. Com o 
projeto Resgate de Memória, o Programa Terceira 
Idade conseguiu atender a lista de espera de 
idosos interessados em ingressar nas atividades 
da Julita, somando 120 beneficiários, com um
aumento de 33% no número de participantes.

O ano também foi permeado por formações
voltadas aos colaboradores, como a 1ª Semana 
Paulo Freire, com capacitações e debates
planejados pela equipe pedagógica da Julita
e a presença de convidados com currículo na
trajetória freiriana. 

Avançamos na sistematização de nossas
metodologias, com o lançamento dos e-books: 
Educação Transformadora por meio de Práticas 
Corporais e Plantas Alimentícias não
Convencionais. A primeira reúne a metodologia
do Centro de Esporte da Julita e a segunda
é uma iniciativa conjunta dos Centros Ambiental e 
de Saúde. 
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Participamos da 13ª edição do Festival ABCR
ao lado da Agência BeCause, especializada
em Comunicação para o Terceiro Setor,
compartilhando nossa experiência na sala
que teve como tema: “Gestão Participativa
como estratégia para o fortalecimento de
parcerias”. 
Terminamos o ano com o orgulho de termos 9 
jovens ex-educandos agora trabalhando conosco 
como educadores, alimentando um círculo
virtuoso de dedicação à educação transformadora!

Jânio Barboza de Oliveira
Diretor da Fundação Julita
 



Missão

7

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



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



Jardim São Luís,
zona sul de São Paulo



Visão
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Distrito possui
aproximadamente 

habitantes, grande parte 
em situação de

vulnerabilidade social
e econômica

300 mil

da população
é preta e parda 

51,3%

Jardim São Luís

em relação ao total de
domicílios por distrito

Maior índice da cidade na 
proporção de domicílios em  

favela

da cidade (por homicídio 
e intervenção legal)

Registra os maiores índices
de violência envolvendo   

jovens



Visão
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Está entre os piores 
índices de  

da idade-série no Ensino 
Fundamental da rede 

municipal

atraso

da população que mora 
nos distritos mais pobres 
da zona Sul, incluindo o 
Jardim São Luís, têm o 

Ensino Superior completo 

Apenas

10%

dos moradores não
têm emprego formal 

15,5%

Fontes: Rede Nossa São Paulo, Fundação Seade,
Sehab, PMSP/Sinannet, SME/Censo Escolar.
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3.600 beneficiários (atendidos e suas famílias)

4.233 cestas básicas entregues

564 kits pedagógicos distribuídos aos
beneficiários de todas as faixas de idade

269.682 refeições 

90% das crianças com aumento na aceitação
alimentar nas refeições oferecidas na organização, 
sobretudo em relação à oferta de legumes
e verduras
 
84% dos jovens em fase de conclusão do projeto 
Comunidade em Movimento estão trabalhando,
nove deles estão atuando na Fundação Julita 
como auxiliar de sala, estagiário ou educador

238 horas de formação com 60 educadores
e equipe técnica

20 jovens ingressaram na universidade, sendo
15 deles em Educação Física

Principais Resultados Sociais de 2021
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100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação de metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças

144 pessoas participando em ações voluntárias
 



Centro de Educação
Infantil (CEI)



Visão
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Centro de Educação Infantil (CEI)

Educação Integral com ênfase na construção
da autonomia, criticidade, criatividade e respeito
às diferenças.

Programa Primeira Infância

327
Beneficiários

5Oh
Atendimento
semanal em

período integral

5
Refeições

por dia
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• Brincar / Faz de Conta / Contação de Histórias;
• Rodas de Música / Sensibilização musical;
• Atividades pedagógicas nas áreas
  do conhecimento: linguagem oral e escrita,  
  música, brincar, artes visuais, matemática.

• Práticas corporais, com foco em brincadeiras,  
   dança e ginástica, como ferramenta para
   o desenvolvimento motor. 141 atividades
• Ações de Prevenção e Promoção à Saúde, tais 
  como: "Alimentação Saudável" (ações educativas
  e acompanhamento nutricional) e Acolhimento 
  psicológico para as famílias. 1501 atendimentos 
  em saúde
• Sensibilização Ambiental: Brincando com os
   “4 Elementos da Natureza”. 174 atividades
   ambientais
• Atividades culturais – experiência sensorial,
  observação de leitura, encontros e movimento  
  sonoro.

 

Atividades

Atendimento Multidisciplinar
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• Cuidando de quem cuida - Acolhimento;
• Programa Nacional de Alimentação Escolar;
• Apresentação dos Indicadores de Qualidade
  da Educação Infantil;
• Luto na infância.

10 horas de formação, envolvendo
37 educadores

Atividades e orientações às famílias acerca
das temáticas: 

• Protocolos de Covid;
• Adaptação; 
• Relatório individual de desenvolvimento;
• Busca-ativa (chamadas online para sondagem  
   dos alunos e suas famílias diante da pandemia);
• Reunião de finalização;
• Indicadores de Qualidade da Educação Infantil.

324 famílias beneficiárias com 15 horas
de atendimento

 

Formação com Educadores

Famílias Beneficiárias

100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação de metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças

144 pessoas participando em ações voluntárias
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Sou do Haiti, estou no Brasil há 4 anos. Quando minha 
filha foi para a creche fiquei muito triste, gostaria dela 
perto de mim. Daí quando começou na Julita, percebi 
que era uma boa escola, tratam a criança muito bem
e têm paciência com todas as pessoas. Fiquei muito 
feliz quando meu filho caiu na mesma escola. A creche 
ajuda muito. Na alimentação, hoje já faço arroz e feijão; 
a Gabriela come comida do Brasil. Se deixar ela quer 
macarrão todo dia, mas a creche ajudou para ela
aceitar vários alimentos, a deixar a fralda; ela fala
bem português. Já sabe contar (números),
identifica cores; os dois aprendem muito na escola.

Rebeca Sanon, mãe da Gabriela e do Dave,
beneficiários do Programa Primeira Infância
da Julita.

Histórias de Transformação

“



100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
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Histórias de Transformação

A família da Gabriela tinha bastante dificuldade, pois 
tinham chegado no Brasil há poucos anos. Daí fomos 
acolhendo, explicando que eles podiam confiar neste 
espaço. Eles foram se sentindo apoiados. Na volta
para o presencial, Gabriela ficou em uma sala mista
com crianças menores e, por estar em outro nível
de desenvolvimento, a gente começou a perceber
que a dinâmica e a rotina da sala não estavam 
favorecendo o desenvolvimento dela. Então, 
na primeira oportunidade, conseguimos migrá-la
para um grupo da idade dela e percebemos um 
grande avanço e uma alegria muito maior da parte
da Gabriela, porque ela saía mais no espaço externo, 
brincava muito mais, com os elementos da natureza. 
Ela começou a deslanchar no desenvolvimento. Em 
outro momento, convidamos a mãe para vir na 
unidade, juntamente com a (equipe de) Nutrição 
da Julita, fazer uma culinária típica para que 
as crianças começassem a aceitar as preparações 
oferecidas no espaço e também como forma de 
entender mais a dinâmica familiar e dar mais
atenção à família”.

Carolina Regina, coordenadora pedagógica
do Programa Primeira Infância.

“



Centro para Criança
e Adolescente



Visão
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Proteção social para crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social, com vistas
ao desenvolvimento de potencialidades (autonomia, 
protagonismo, cidadania), o fortalecimento de vínculos 
comunitários e familiares e o acesso à cultura, esporte, 
lazer, educação ambiental e promoção à saúde.

Programa Criança e Adolescente

274
Beneficiários
de 7 a 14 anos

Centro para Criança
e Adolescente

72 
Beneficiários
de 4 a 6 anos

Projeto Ipezinho

2Oh
Atendimento no

período oposto ao
da escola (manhã 

e tarde)

2
Refeições

por dia
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• Projetos Especiais a partir da escuta, socialização
   e fortalecimento de vínculos (Sonho Meu,
   Culinária Afetiva, Cuida com Cuidado);
• Atividades de apoio à pandemia (entrega
   de kits pedagógicos, alimentares, musicais
   e de leitura e avaliação semestral para adaptação
   de ferramentas digitais).

• Pluralidade de práticas esportivas e Cultura
   Corporal do Movimento. 134 atividades
• Ações educativas para promoção e prevenção
   à saúde, tais como: Projeto "Alimentação
   Saudável", Atendimento em odontologia,
   psicologia e psicopedagogia e Cuidados com
   o corpo. 434 atividades
• Educação Ambiental: Formação continuada 
   envolvendo os  Quatro Elementos
   da Natureza. 34 atividades
• Atividades culturais – Teatro, Flauta, Violino, 
   Saraus, Mediações de Leitura, Experiência
   Sensorial.

Atividades

Atendimento Multidisciplinar
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• Os 4 Elementos da Natureza;
• Mitos e Verdades sobre a Covid-19;
• Reconhecendo o território (mapeamento local).

92 horas de formação envolvendo
9 educadores

 

• Finalização do projeto “Cuida com Cuidado”;
• Celebração da primeira fase do projeto
   “Culinária Afetiva em Família”;
• Formulários de Avaliação Semestral 
   e Mapeamento das Ferramentas Digitais;
• Reuniões de responsáveis;
• Atividades da Feirinha no contexto
  da Alimentação Saudável;
• Atividades de integração com as famílias.

170 famílias beneficiárias com 112 horas
de atendimento

 

Formação com Educadores

Famílias beneficiárias

100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
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Histórias de Transformação

Diogo frequenta a Julita há 4 anos. E a Maria Clara,
há 3 anos. Quando decidi matricular os dois na Julita
foi pela minha preocupação de não ter ninguém para 
ficar com eles. Preciso trabalhar para manter a casa. 
Na Julita, eles aprendem a interagir entre as pessoas,
a socializar. Diogo era muito calado e agora 
se comunica mais, mudou o comportamento. Maria 
Clara já é hiperativa e a Julita ajudou na aceitação dela, 
de sempre querer estar ajudando o grupo. A gente 
sabe que a educação vem de casa, mas não consegue 
ficar 24 horas com eles. Eu saio de casa de manhã, às 7 
horas, e volto às 20h, 20h30 e é muito raro os dias que 
consigo pegá-los acordados. 
Na pandemia, a Julita proporcionou momentos
bacanas com eles. A família toda participou
da preparação das receitas propostas nas atividades 
(Culinária Afetiva). Isso ajudou a gente a interagir,
fazendo a receita e se distraindo. Fizemos gelatina
de fruta, de manga, bolo; também teve atividade
com argila, chá para colocar nos pés para relaxar.
Juntava a família toda; o pai filmava e fazíamos juntos. 
São momentos simples, mas inesquecíveis.

“



100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
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Tenho só gratidão por tudo; não só pelos meus filhos, 
mas também pelos filhos de outras mães. Também 
na pandemia tive problemas em casa com a perda 
do padrinho do Diogo. 
Ele era muito apegado ao padrinho, que faleceu
de Covid. Daí o comportamento dele mudou. Ficou 
mais agressivo, não conseguia se controlar. Comentei 
com a equipe do programa e pedi para ficarem
atentos, ele estava até brigando na escola. Foi quando 
me encaminharam para a psicóloga da Julita, que me 
atendeu por chamada de vídeo e também atendia
o Diogo na Fundação. Foi o que me ajudou a lidar
com a situação e me manter forte para dar força ao 
meu filho. 
Diogo e Maria Clara gostam muito de ir pra Julita. 
Até choram para poder ir. Eles se sentem acolhidos 
e se sentem bem.  Estão aprendendo cada dia mais. 
É a segunda casa deles e com muito amor. 

Maiara Cristina Sousa da Silva, mãe do Diogo
e da Maria Clara.



Centro para a
Juventude



Visão
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Proteção social para adolescentes e jovens em situação
de vulnerabilidade com foco no desenvolvimento de
potencialidades (autonomia, protagonismo, cidadania),
fortalecimento de vínculos comunitários e familiares
e acesso ao trabalho, cultura, esporte, lazer, educação
ambiental, promoção à saúde. O programa também oferece 
formação profissional, acompanhamento do projeto de vida
e incentivo ao empreendedorismo e à inserção universitária.

Programa Juventude

106
Beneficiários

de 15 a 17 anos
Centro de Juventude

140
Beneficiários

de 16 a 45 anos
Escola Empreededora

28
Beneficiários

de 16 a 25 anos
Jovens Monitores em
Esporte | Comunidade

em Movimento

2
Refeições

por dia

2
Turnos de 

atendimento
(manhã e tarde) 

51 
Beneficiários

a partir dos 16 anos
Jovem Aprendiz
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• Formações pedagógicas de orientação
  e preparação para o mercado de trabalho,
  tais como: Informática Básica, Protagonismo,
  Educomunicação; 
• Busca-ativa, escuta e atendimento familiar;
• Atividades intergeracionais com primeira
  infância, crianças e adolescentes e idosos; 
• Cursos técnicos oferecidos pelo Centro para
   Juventude: “Gestão de Alimentos” (panificação
   e confeitaria) e “Moda”, certificados pelo Senai;
• Atividades profissionalizantes oferecidas pela    
   Escola Empreendedora: “Gestão para o Comércio”   
   e “Assistente Administrativo”; 
• Jovem Aprendiz: acompanhamento de projeto
  de vida e encaminhamento a empresas parceiras;
• Jovem Monitor em Esporte: formação em
   monitoria esportiva;
• Comunidade em Movimento: inserção
   na universidade de Educação Física, Pedagogia
   e Psicologia e atuação na organização como 
   apoio nas práticas corporais e esportivas.

 

Atividades
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100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
 

• Educação ambiental: diagnóstico do território, 
   aproximação dos conceitos da permacultura e 
   ecologia para sensibilização e mobilização sobre 
   questões ambientais. (74 atividades)
• Práticas corporais e de convivência, com objetivo 
   de abordar identidade, jogos cooperativos, saúde 
   e bem-estar. (468 atividades)
• Atendimento em saúde: cuidados com o corpo, 
   psicologia, psicopedagogia, nutrição e orientações   
   em relação à sexualidade. (306 atividades)
• Atividades culturais: cines debate, Academia
   Popular de Letras – atividade literária,
   Minifórum Funk - Cultura Viva 

Atendimento Multidisciplinar
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• Temas de interesse coletivo relativos ao Serviço   
   de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
   (SCFV), tais como: Direitos Humanos, Educação 
   Popular, Tipificação do Serviço etc.;
• Política Pública de Assistência Social, CAD Único;
• Justiça Restaurativa;
• Violência, automutilação e suicídio;
• CNV – Comunicação não Violenta.

84 horas de formação com 8 educadores

 

• Encontros mensais de famílias; 
• Ações semanais de Busca-ativa;
• Avaliação do serviço;
• Nutrição Saudável;
• Saúde Mental;
• Trabalho;
• Trabalho infantil;
• Desenvolvimento Integral;
• Sistema de Garantia de Direitos;
• CAD Único;
• SUAS.  

207 famílias beneficiárias com 24 horas
de atendimento

 

Formação com Educadores

Famílias beneficiárias
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Histórias de Transformação

Minha mãe me inscreveu na Julita para eu não ficar
à tarde em casa sem fazer nada. No primeiro dia, fui 
com a cara superfechada. No refeitório, não queria
nem comer. Hoje sinto a maior falta da comida da 
Julita, que é muito boa. Depois, me apaixonei por tudo.
A Julita tem uma área arborizada, comida gostosa,
um grupo de trabalho disposto e aberto. O que mais 
me encantou foi a estrutura e a organização. Na escola
pública não tem laboratório, informática, gestão
de alimentos, protagonismo. Adorava a aula de
protagonismo e a de alimentos. Tínhamos aulas
muito profundas, mas ao mesmo tempo era muito
divertido; o empenho dos professores e a atenção
eram bem diferentes da escola também. 
Participei de alguns projetos durante o Centro para
Juventude, como o da Plan International (organização 
parceira da Julita). O projeto era dividido em: escola
de liderança para meninas, universo feminino e direitos, 
políticas públicas e educação sexual. Depois, tivemos 
mentorias com executivos de empresas e fizemos
algumas ocupações, como a da TV Cultura.
Fui repórter por um dia. 

“



100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
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Todos os projetos que a Julita divulgava, eu entrava 
(muitos com empresas parceiras) e foi uma das coisas 
mais importantes que vivi durante esse período.
Tem a questão do networking e é muito enriquecedor, 
mudou completamente a minha perspectiva de vida. 
Claro, pude fazer tudo isso por conta da pandemia,
de ser tudo online. Fiz mentoria em outras empresas, 
participei do projeto #SerMulherEmTech e fui
mentorada por uma executiva da área de tecnologia.
A Julia, antes da Julita, era um pouco sem perspectiva, 
achava que o futuro não ia me entregar muita coisa 
legal, que eu não ia sair de onde eu vim, não
ia conhecer nada de novo, não teria as mesmas
oportunidades que via o jovem da minha idade tendo. 
Depois que entrei na Julita, entendi que não era assim 
necessariamente.
Com 15 anos, estamos meio perdidos e a Julita reforça 
que cada um tem sua jornada, que dá tudo certo
e é só firmar no objetivo final, tendo pequenos
objetivos no caminho. 
Hoje, tenho 18 anos e estou trabalhando como jovem 
aprendiz na área de marketing da Noah Tech, indicada 
pela Julita. Comecei a cursar Cinema também
por indicação do professor da Fundação. E o meu
diferencial no processo seletivo da empresa foi
o curso de Cinema!



100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
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Na empresa, cuido das redes sociais, da produção
audiovisual. Conclui ETEC (curso técnico) em Marketing 
e Produção Multimídia, e estou buscando fazer 
faculdade. 
A Julita é um lugar necessário e que todos os jovens 
possam passar por uma Julita pelo menos uma vez, 
sobretudo em uma periferia. Pretendo voltar com
projetos voluntários para contribuir com a Julita”. 

Julia Barbosa Fonseca. Ela fez parte do Programa 
Juventude durante os anos de 2020 e 2021.



Núcleo de Convivência
do Idoso
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Proteção social, estímulo à socialização, autonomia
e envelhecimento saudável; fortalecimento
de vínculos comunitários e familiares e acesso
à cultura, esporte, lazer, meio ambiente e saúde.

Programa Terceira Idade

Visão

240
Beneficiários

32.071
Atendimentos

2.963
Atividades
Realizadas
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• Cognição e memória (Resgate de Memória):
   atendimento com psicóloga e arteterapeuta, 
   a fim de estimular a cognição e a memória
   funcional e afetiva;
• Palestras sobre direitos do idoso e
   acompanhamento de Benefício de Prestação 
   Continuada (BPC);
• Atividades intergeracionais envolvendo crianças,
   adolescentes e jovens para valorização do idoso;
• Encontro de Núcleos de Convivência do Idoso 
   para fortalecer a participação no controle social;
• Avaliação de satisfação com os idosos sobre
   o programa.

 

Atividades

100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
 

Todos os projetos que a Julita divulgava, eu entrava 
(muitos com empresas parceiras) e foi uma das coisas 
mais importantes que vivi durante esse período.
Tem a questão do networking e é muito enriquecedor, 
mudou completamente a minha perspectiva de vida. 
Claro, pude fazer tudo isso por conta da pandemia,
de ser tudo online. Fiz mentoria em outras empresas, 
participei do projeto #SerMulherEmTech e fui
mentorada por uma executiva da área de tecnologia.
A Julia, antes da Julita, era um pouco sem perspectiva, 
achava que o futuro não ia me entregar muita coisa 
legal, que eu não ia sair de onde eu vim, não
ia conhecer nada de novo, não teria as mesmas
oportunidades que via o jovem da minha idade tendo. 
Depois que entrei na Julita, entendi que não era assim 
necessariamente.
Com 15 anos, estamos meio perdidos e a Julita reforça 
que cada um tem sua jornada, que dá tudo certo
e é só firmar no objetivo final, tendo pequenos
objetivos no caminho. 
Hoje, tenho 18 anos e estou trabalhando como jovem 
aprendiz na área de marketing da Noah Tech, indicada 
pela Julita. Comecei a cursar Cinema também
por indicação do professor da Fundação. E o meu
diferencial no processo seletivo da empresa foi
o curso de Cinema!



100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
 

Na empresa, cuido das redes sociais, da produção
audiovisual. Conclui ETEC (curso técnico) em Marketing 
e Produção Multimídia, e estou buscando fazer 
faculdade. 
A Julita é um lugar necessário e que todos os jovens 
possam passar por uma Julita pelo menos uma vez, 
sobretudo em uma periferia. Pretendo voltar com
projetos voluntários para contribuir com a Julita”. 

Julia Barbosa Fonseca. Ela fez parte do Programa 
Juventude durante os anos de 2020 e 2021.
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• Atividades físicas: Lian Gong, Alongamento,
  Pilates, Yoga e Afromix. (315 atividades)
• Promoção e prevenção à saúde.
  (69 atendimentos) 
• Atividade Culinária Saudável, para disseminar
   a cultura da alimentação natural e ampliar
   repertório alimentar. (155 participantes)
• Atividades de Arte e Cultura: sarau, acolhimento 
   poético, encontro literário, grafite, teatro, tecendo 
   histórias. (271 atividades realizadas)
 

 

• Das políticas às ações: direitos da pessoa
   idosa no Brasil.

52 horas de formação com 6 profissionais
da equipe técnica

 

 

Atendimento Multidisciplinar

Formação com Equipe Técnica
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Histórias de Transformação

Fui indicada por uma amiga que já frequentava
a Julita pois estava procurando um lugar para fazer
exercícios. Primeiro, fiz Lian Gong (ginástica chinesa). 
Depois passei para o alongamento. Também já fiz 
Computação na Julita. 
Participei dos eventos de arte, para aprender a fazer 
mandalas e macramê. Sempre tive ligação com arte
e então quando comecei a fazer as aulas soltei mais
o que já tinha dentro de mim. Aprendi mais técnica, 
muito mais sobre cores, pinturas, costura, moda. 
Aprendi a costurar com 12, 13 anos e dali pra cá venho 
fazendo isso (como profissão). Foi assim que consegui 
suspender minha casa de madeira.
O que eu posso participar da Julita eu vou porque 
gosto muito, me faz muito bem. Hoje participo
do Resgate de Memória e do Grupão. E também
do grupo sobre políticas públicas e direitos dos
idosos. Comecei a conhecer sobre direitos quando
teve reuniões como essa. A participação na política
pública é por onde a gente consegue ‘melhoramentos’ 
sobre a nossa vida, a nossa existência. E, se não fizer 
isso, participar, é sofrimento. 

“



100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
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Sempre temos que lutar pelo melhor,
independentemente da idade, do estado físico.
A vida fica difícil para a pessoa idosa, os ‘parentescos’ 
não têm como cuidar, não tem ninguém para olhar.
A Julita é uma porta aberta, de alegria, saúde, de tudo 
que pode melhorar a situação da pessoa. A Julita é 
uma extensão da minha vida, da minha casa; é um 
amor infinito.
Na pandemia, não fiquei parada, fiz arteterapia online 
pela Julita, mantive minha mente acesa e alerta, senão 
a gente adoece e perde memória, saúde. O Resgate (de 
Memória) e os exercícios ajudam muito porque ficamos 
abalados emocionalmente, vimos tantas tragédias. 
Ainda tem muita violência e doenças e pessoas
sofrendo e então a Julita ameniza tudo isso.
Também fomos ajudados na alimentação
na pandemia, com as cestas básicas.
Nos outros anos, fiz exposição do meu trabalho no
Encontro Cultural da Julita. Foi uma ajuda para mim
na parte das finanças. Já venho com esse trabalho
artesanal sobre moda afro desde a feira da República, 
nos anos 70, e também pela Julita veio a referência de 
participar das feiras pela prefeitura do Campo Limpo, 
que tem me ajudado muito.



100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
 

42

Sempre tive dons artísticos, mas não tinha tanta
liberdade como tenho agora, de estar expondo
o que faço, mostrando o que vem de dentro de mim. 
Melhorei 100% de tudo que tinha sabedoria antes. 
Quando participei do evento (Encontro Cultural),
tinha um panfleto com meu nome; fiquei bastante 
tempo lá no mural olhando pra ele. É gratificante
sobreviver com o que a gente tem o dom.

Marilda de Oliveira 65 anos, é beneficiária
do Programa Terceira Idade
 



Centro de Educação
de Esporte



Fui indicada por uma amiga que já frequentava
a Julita pois estava procurando um lugar para fazer
exercícios. Primeiro, fiz Lian Gong (ginástica chinesa). 
Depois passei para o alongamento. Também já fiz 
Computação na Julita. 
Participei dos eventos de arte, para aprender a fazer 
mandalas e macramê. Sempre tive ligação com arte
e então quando comecei a fazer as aulas soltei mais
o que já tinha dentro de mim. Aprendi mais técnica, 
muito mais sobre cores, pinturas, costura, moda. 
Aprendi a costurar com 12, 13 anos e dali pra cá venho 
fazendo isso (como profissão). Foi assim que consegui 
suspender minha casa de madeira.
O que eu posso participar da Julita eu vou porque 
gosto muito, me faz muito bem. Hoje participo
do Resgate de Memória e do Grupão. E também
do grupo sobre políticas públicas e direitos dos
idosos. Comecei a conhecer sobre direitos quando
teve reuniões como essa. A participação na política
pública é por onde a gente consegue ‘melhoramentos’ 
sobre a nossa vida, a nossa existência. E, se não fizer 
isso, participar, é sofrimento. 
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Contribuindo para a garantia do direito
ao esporte e ao lazer.

Centro de Educação pelo Esporte

3.754
atendimentos

• Acesso plural às práticas da cultura corporal
  de movimento, como esportes, lutas, danças,
  ginásticas, brincadeiras, brinquedos, atividades    
  circenses;
• Iniciação e aprimoramento esportivo;
• Torneios, campeonatos, festivais e eventos
   esportivos para a comunidade (Férias na Julita,    
   Move, Dia do Desafio, Festival de Vôlei);
• Projetos para jovens (Comunidade em
   Movimento, Jovens Monitores em Esporte);
• Multiplicação da metodologia para professores
   e universitários das turmas de Educação Física
   do Senac, e a partir do atendimento de alunos
   e professores da pré-escola pública EMEI Julitta;
• Lançamento do e-book “Educação
   Transformadora por meio de Práticas Corporais
   na Fundação Julita;



100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
 

Sempre temos que lutar pelo melhor,
independentemente da idade, do estado físico.
A vida fica difícil para a pessoa idosa, os ‘parentescos’ 
não têm como cuidar, não tem ninguém para olhar.
A Julita é uma porta aberta, de alegria, saúde, de tudo 
que pode melhorar a situação da pessoa. A Julita é 
uma extensão da minha vida, da minha casa; é um 
amor infinito.
Na pandemia, não fiquei parada, fiz arteterapia online 
pela Julita, mantive minha mente acesa e alerta, senão 
a gente adoece e perde memória, saúde. O Resgate (de 
Memória) e os exercícios ajudam muito porque ficamos 
abalados emocionalmente, vimos tantas tragédias. 
Ainda tem muita violência e doenças e pessoas
sofrendo e então a Julita ameniza tudo isso.
Também fomos ajudados na alimentação
na pandemia, com as cestas básicas.
Nos outros anos, fiz exposição do meu trabalho no
Encontro Cultural da Julita. Foi uma ajuda para mim
na parte das finanças. Já venho com esse trabalho
artesanal sobre moda afro desde a feira da República, 
nos anos 70, e também pela Julita veio a referência de 
participar das feiras pela prefeitura do Campo Limpo, 
que tem me ajudado muito.

Fui indicada por uma amiga que já frequentava
a Julita e estava procurando algo assim para fazer
exercícios. Primeiro, fiz Lian Gong (ginástica chinesa). 
Depois passei para o alongamento. Também já fiz 
Computação na Julita. 
Participei dos eventos de arte, para aprender a fazer 
mandalas e macramê. Sempre tive ligação com arte
e então quando comecei a fazer as aulas soltei mais
o que já tinha dentro de mim. Aprendi mais técnica, 
muito mais sobre cores, pinturas, costura, moda. 
Aprendi a costurar com 12, 13 anos e dali pra cá venho 
fazendo isso (como profissão). Foi assim que consegui 
suspender minha casa de madeira.
O que eu posso participar da Julita eu vou porque 
gosto muito, me faz muito bem. Hoje participo
do Resgate de Memória e do Grupão. E também
do grupo sobre políticas públicas e direitos dos
idosos. Não tinha conhecimento sobre direitos,
comecei a conhecer quando teve reuniões como essa. 
A participação na política pública é por onde a gente 
consegue ‘melhoramentos’ sobre a nossa vida, a nossa 
existência. E, se não fizer isso, participar, é sofrimento. 
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• Atividades de esporte e lazer aos fins de semana 
   (Brincar em Casa);
• Projetos de intervenção na comunidade
   (mapeamento de famílias mais vulneráveis diante
   da pandemia e de equipamentos de ócio e lazer 
   no território, elaboração de projetos científicos
   com bolsa do CNPQ);
• Formação nas temáticas: Prática de Respiração
   e Concentração,  Instrumentais Pedagógicos,
   Cultura Corporal de Movimento, Pedagogia
   do Esporte, Racismo Estrutural, População
   LGBTQ. (80 horas de formação envolvendo
   10 educadores)
• Atividades com famílias: reuniões de famílias,
   entrega de kits pedagógicos, festa junina online.    
   (15 horas de atividades com famílias)



Centro de Educação
Ambiental

100% dos beneficiários recebendo atividades
de promoção e prevenção em saúde e/ou
orientação ou acompanhamento por uma
ou mais especialidades em saúde;

100% das famílias encaminhadas por situação
de risco em saúde recebendo orientações
e monitoradas pela equipe multidisciplinar;

Incentivo à prática de atividade física e de
respiração e concentração como alternativas
para qualidade de vida, hábitos saudáveis
e redução dos impactos negativos da pandemia;

4 grandes ações para multiplicação do trabalho
realizado: 2 e-books com sistematização
de práticas e apresentação da metodologia
no VII Congresso Nacional de Meio Ambiente
e na Semana do Lazer e Esporte do Senac;

Participação em 3 fóruns de discussão
e controle de políticas públicas: Fórum
da Assistência Social do M’Boi Mirim, Fórum
em Defesa da Vida e Rede Nossas Crianças;

144 pessoas participando em ações voluntárias.
 

Sempre tive dons artísticos, mas não tinha tanta
liberdade como tenho agora, de estar expondo
o que faço, mostrando o que vem de dentro de mim. 
Melhorei 100% de tudo que tinha sabedoria antes. 
Quando participei do evento (Encontro Cultural),
tinha um panfleto com meu nome; fiquei bastante 
tempo lá no mural olhando pra ele. É gratificante
sobreviver com o que a gente tem o dom.

Marilda de Oliveira 65 anos, é beneficiária
do Programa Terceira Idade
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Contribuindo para a garantia do direito a um
meio ambiente saudável.

Centro de Educação Ambiental

282 atividades
realizadas

• Garante 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, com base na Pedagogia da Terra
   e no tripé permacultural: “Cuidado com a Terra”, 
   “Cuidado com os Seres Vivos” e “Partilha Justa”;
• Promoção ao debate político e socioambiental 
   acerca das questões ambientais aliadas aos
   princípios e valores da permacultura; 
• Multiplicação de tecnologias socioambientais
   inovadoras;
• Formação com os temas: Os 4 Elementos da
   Natureza, Árvores do Mês, Plantas Alimentícias  
   não Convencionais e Tecnologias Permaculturais; 
• Lançamento do e-book “Plantas Alimentícias
   não Convencionais - PANCs”; 
• Atividades para família (trilha ecológica);
• Participação em espaços para diálogo sobre
   temáticas ambientais (empresas, SESC,
   universidade, 15° Abraço Guarapiranga
  (45 horas de formação com 164 colaboradores)



Centro de Promoção
à Sáude



Fui indicada por uma amiga que já frequentava
a Julita e estava procurando algo assim para fazer
exercícios. Primeiro, fiz Lian Gong (ginástica chinesa). 
Depois passei para o alongamento. Também já fiz 
Computação na Julita. 
Participei dos eventos de arte, para aprender a fazer 
mandalas e macramê. Sempre tive ligação com arte
e então quando comecei a fazer as aulas soltei mais
o que já tinha dentro de mim. Aprendi mais técnica, 
muito mais sobre cores, pinturas, costura, moda. 
Aprendi a costurar com 12, 13 anos e dali pra cá venho 
fazendo isso (como profissão). Foi assim que consegui 
suspender minha casa de madeira.
O que eu posso participar da Julita eu vou porque 
gosto muito, me faz muito bem. Hoje participo
do Resgate de Memória e do Grupão. E também
do grupo sobre políticas públicas e direitos dos
idosos. Não tinha conhecimento sobre direitos,
comecei a conhecer quando teve reuniões como essa. 
A participação na política pública é por onde a gente 
consegue ‘melhoramentos’ sobre a nossa vida, a nossa 
existência. E, se não fizer isso, participar, é sofrimento. 
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Contribuindo para a garantia ao direito 
à saúde.

Centro de Promoção à Saúde

2.392
atendimentos

• Atividades pedagógicas de promoção e
   prevenção à saúde;
• Atendimento em saúde nas especialidades
  de psicologia, psicopedagogia, nutrição, saúde 
  corporal e odontologia; 
• Orientações e adequação aos protocolos diante 
   da Covid-19;
• Triagens em saúde, acompanhamento de casos
   e encaminhamentos para rede pública;
• Projeto "Alimentação Saudável: 
   acompanhamento nutricional, atividades
   educativas e lúdicas e palestras;
• Formação e acompanhamento de casos
   com educadores; 
• Campanhas para a comunidade: doação
   de sangue e prevenção ao tabagismo;
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 • Formação Covid-19 - Mitos e Verdades, Controle
   de Pressão Arterial, Política da Saúde de Pessoas 
   Negras, Prevenção em Saúde Mental (Setembro 
   Amarelo), Prevenção ao Câncer de Mama 
   (Outubro Rosa), Prevenção ao Câncer de Próstata 
   (Novembro Azul), Perfil de Alimentação na
   Segunda Infância, Prevenção a Violências contra
   Crianças e Adolescentes, Desenvolvimento 
   Saudável, Trabalho com luto na Primeira Infância, 
   Manejos Pedagógicos com Crianças com
   Deficiência, Introdução à Comunicação não
   Violenta;
   187 horas de formação com 1.287 participantes

• Atividades com famílias beneficiárias sobre as
  temáticas:  Importância do uso da Máscara após
  a Vacinação, Cuidar na Primeira Infância,
  Enfrentamento da Violência contra o Idoso,
  Combate ao Colesterol, Importância da Higiene    
  das Mãos, Protocolos de Prevenção à Pandemia. 
  1.021 famílias beneficiárias com 122 horas
  de atividades



Centro de Educação
em Cultura



74 atividades
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• Acesso aos bens culturais e suas ferramentas
  de produção, entendendo o potencial estético 
  como elemento de transformação social;
• Variadas linguagens artísticas (artes
   visuais, cinema, dança, literatura e teatro);
• Oferece cursos, oficinas, palestras, fóruns,
   formações e eventos;
• Projeto Livro Livre: áudios de poesias, poemas
   e/ou trechos de livros, encaminhados para os 
   grupos de beneficiários da Julita como forma
   de aproximar os educandos da produção literária 
   presente no espaço da Biblioteca. 
• Correio Poético: Para todos os beneficiários;
• Academia Popular de Letras: a atividade criou
  um diálogo entre a produção literária da academia 
  com autoras negras, periféricas e outras produções 
  poéticas pela palavra, para além do livro, como o 
  slam e a música. Para beneficiários do Programa 
  Juventude; 
 

Contribuindo para a garantia de direito à cultura

Centro de Educação em Cultura
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• Minifórum de Funk - Cultura Viva: com
   participação de produtores(as) culturais que
   propuseram uma conversa sobre a cultura
   do funk e sua produção de identidade 
   de quebrada;
• Circuito sensorial na biblioteca: reunindo
   experiências sensoriais, imagens e informações,
   os educandos eram convidados a uma vivência 
   estética imersiva, que serviria de ponto de partida 
   para ações realizadas pela equipe de cultura 
   dentro dos programas. Para todos os beneficiários 
   e alunos da escola pública EMEI Julitta;
• Observação e mediações de leitura: envolvendo 
   crianças da primeira infância até faixa etária dos 
   14 anos;
• Cines debate: envolvendo beneficiários
   do Programa Juventude.

 



Atividades para
Colaboradores
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Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita: das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas diversas práticas envolvendo
colaboradores da Julita, com o intuito de trazer
conhecimentos e também acolhimento diante
da pandemia e da retomada.

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, a PRC mostrou ser aliada para 
a redução do impacto negativo ocasionado pela 
pandemia também entre os colaboradores, sendo 
realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.

Atividades para colaboradores 
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• Ginástica Laboral: Atendimento voltado para
   os colaboradores da organização, sobretudo
   das áreas de manutenção e operacional (cozinhas,  
   limpeza). Realizada duas vezes por semana a 
   partir de exercícios que visam redução de LERs 
   (Lesões por Esforço Repetitivo), dores localizadas, 
   tensões do dia a dia e como aliada para evitar
   doenças ocupacionais, além de trazer maior
   consciência corporal.
• Festival da Primavera: Realizado com equipe
   de colaboradores, visou disseminar atividades
   de autocuidado e de promoção à saúde
   envolvendo práticas naturais (sem uso de
   remédios ou procedimentos químicos), com
   a intenção de cuidar de quem cuida. Foram
   12 atividades realizadas para 64 participantes.
• Atendimentos em saúde: Ao todo, foram
   realizados 223 atendimentos para colaboradores.
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•  Formações específicas envolvendo todos
   os colaboradores da Julita: No momento
   de retomada das atividades presenciais, foi
   promovida a atividade “Os Nós que nos une”,
   que resultou na construção de um monumento 
   expandido a partir da simbologia do nó e da 
   união das pessoas. E, com o Centro de Educação 
   Ambiental, foi realizada a construção de bordados 
   em folhas com palavras e desejos para o ciclo de 
   2021 que se encerrava.
• Para educadores: além das formações
   específicas (direcionadas para cada programa) 
   também foram realizados: Semana Paulo Freire, 
   Encontro de Plantas Alimentícias não
   Convencionais; Tecnologias Permaculturais
   da Fundação Julita; Educação Nutricional
   e estratégias na melhoria da aceitação alimentar; 
   Introdução à Lei Geral de Proteção de Dados
   e sobre o Bússola (sistema de monitoramento
   de projetos).



Voluntariado



Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita: das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas diversas práticas envolvendo
colaboradores da Julita, com o intuito de trazer
conhecimentos e também acolhimento diante
da pandemia e da retomada.

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, a PRC mostrou ser aliada para 
a redução do impacto negativo ocasionado pela 
pandemia também entre os colaboradores, sendo 
realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.
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9 ações voluntárias envolvendo 34 pessoas

6 ações voluntárias com empresas envolvendo 
110 colaboradores

Ações realizadas: auxílio na enfermaria; ações
no Centro de Educação Ambiental, com a presença 
de estagiários e estagiárias; formação alimentar 
para o Programa Juventude; digitação de Nota 
Fiscal Paulista; apresentação percussiva dentro
do Programa Juventude; estágios na Nutrição;
convites para participação na Jornada do Jovem 
Aprendiz e atuação no Conselho da Julita.
Ações no formato remoto com empresas:
Conectados pelo Futuro e Desafio Jovem
(Samsung), Palestra Paz e Dinheiro (FK Partners),
O Futuro do Trabalho (Junior Achievement), Cartas 
Solidárias (Dafiti) e Segurança do Trabalho (Mapfre).

Quer se tornar nosso voluntário? 

Voluntariado na Julita
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TIPO DE
MOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL 
ARRECADADOCAMPANHA

Mobilização de Recursos

Visão

PROGRAMA NOTA
FISCAL PAULISTA R$ 111.632,45

CAMPANHA IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA R$ 96.674,29

DOAÇÃO RECORRENTE R$ 69.840,26

DOAÇÃO PONTUAL R$ 75.786,82

EMPRESA SOLIDÁRIA R$ 35.017,38

REPASSE DE
IMPOSTO

DOAÇÃO DIRETA

PLATAFORMA DE
DOAÇÃO R$ 40.741,17

LEILÃO E BAZAR ONLINE R$ 4.575,00

AÇÕES ONLINE

EVENTOS R$ 635.113,68

R$ 1.069.381,05

EVENTOS EM 
PROL DA JULITA

TOTAL

Um agradecimento especial
aos nossos doadores(as) por
fortalecerem a nossa atuação
social.
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Dados Financeiros 2021

Visão

Tipo de
Receita
Parcerias
Públicas
Parcerias
Privadas
Aluguéis
Eventos
Doações
individuais
e empresas
Voluntários
Nota Fiscal
Paulista
Outros
Total

        Valor 
 

 R$ 5.421.927,00 

 R$ 1.325.186,00 
 

 R$ 642.724,00 
 R$ 23.668,00 

 R$ 916.220,00 
 

R$ 62.550,00 
 R$ 111.632,00 

 
R$ 105.585,00 

 R$ 8.609.492,00 

Percentual

63%

15%

7%
0%
11%

1%
1%

1%
100%

Custo por Programa de Atendimento

Programa
Primeira
Infância
Criança
e Adolescente
Juventude
Terceira Idade
Centros
Total

        Valor 
  R$ 2.757.710,00  

 
 R$ 1.194.643,00 

 
 R$ 1.103.914,00 
  R$ 336.126,00 

  R$ 1.334.351,00 
  R$ 6.726.744,00 

Percentual
41%

18%

16%
5%

20%
100%

Parcerias
Públicas

Parcerias
Privadas

Aluguéis Doações
Individuais
e Empresas

Voluntários Nota Fiscal 
Paulista

Primeira 
Infância

Criança e
Adolescente

Juventude Terceira 
Idade

Centros

Outros



Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita, das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas as seguintes práticas envolvendo 
colaboradores da Julita:

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, tivemos a PRC como aliada 
para a redução do impacto negativo ocasionado 
pela pandemia também entre os colaboradores, 
sendo realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.
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Transparência

Visão

As contas da Fundação Julita são auditadas pela 
empresa de auditoria independente SGS e pelo
Ministério Público.

Acesse nosso DRE, Balanço Patrimonial
e Relatório de Auditoria 



9 ações voluntárias envolvendo 34 pessoas

6 ações voluntárias com empresas envolvendo 
110 colaboradores

Ações realizadas: auxílio na enfermaria; ações
no Centro de Educação Ambiental, com a presença 
de estagiários e estagiárias; formação alimentar 
para o Programa Juventude; digitação de Nota 
Fiscal Paulista; apresentação percussiva dentro
do Programa Juventude; estágios na Nutrição;
convites para participação na Jornada do Jovem 
Aprendiz e atuação no Conselho da Julita.
Ações no formato remoto com empresas:
Conectados pelo Futuro e Desafio Jovem
(Samsung), Palestra Paz e Dinheiro (FK Partners),
O Futuro do Trabalho (Junior Achievement), Cartas 
Solidárias (Dafiti) e Segurança do Trabalho (Mapfre).

Quer se tornar nosso voluntário? 

Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita, das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas as seguintes práticas envolvendo 
colaboradores da Julita:

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, tivemos a PRC como aliada 
para a redução do impacto negativo ocasionado 
pela pandemia também entre os colaboradores, 
sendo realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.
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Doadores e Parceiros

Secretaria de Desenvolvimento Social



Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita, das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas as seguintes práticas envolvendo 
colaboradores da Julita:

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, tivemos a PRC como aliada 
para a redução do impacto negativo ocasionado 
pela pandemia também entre os colaboradores, 
sendo realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.
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Doadores Via Imposto de Renda

Um agradecimento especial
aos nossos doadores(as) por
fortalecerem a nossa atuação
social.



Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita, das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas as seguintes práticas envolvendo 
colaboradores da Julita:

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, tivemos a PRC como aliada 
para a redução do impacto negativo ocasionado 
pela pandemia também entre os colaboradores, 
sendo realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.
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Parcerias Técnicas e Institucionais



Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita, das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas as seguintes práticas envolvendo 
colaboradores da Julita:

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, tivemos a PRC como aliada 
para a redução do impacto negativo ocasionado 
pela pandemia também entre os colaboradores, 
sendo realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.
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Gestão
Janio Barboza de Oliveira 
Fabio Alves Meirelles 

Conselho Curador
Nicolaos Georgios Theodorakis 
Antonio Manoel Alves de Lima 
Daniel Bastos Venturini 
Fany Robles Lupion 
Flávia Regina de Souza Oliveira 
Marcela Vairo Pasqualetti 

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

Coordenação

Programa Primeira Infância
Isis Nascimento 
Carolina Regina 

Programa Criança e Adolescente
Renata Roza 

Nossa Equipe

As contas da Fundação Julita são auditadas pela 
empresa de auditoria independente SGS e pelo
Ministério Público.

Acesse nosso DRE, Balanço Patrimonial
e Relatório de Auditoria 



Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita, das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas as seguintes práticas envolvendo 
colaboradores da Julita:

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, tivemos a PRC como aliada 
para a redução do impacto negativo ocasionado 
pela pandemia também entre os colaboradores, 
sendo realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.

67

Programa Juventude
Renata Moura 

Programa Terceira Idade
Janaína Aparecida

Centro de Educação pelo Esporte
Regiany Maciel  

Centro de Educação Ambiental
Flávia Cremonesi 

Centro de Promoção à Saúde
Agnaldo Vieira 

Centro de Educação em Cultura
Felipe Tenório

Parcerias e Mobilização de Recursos
Célia Hara

Comunicação
Carla Prates

Nossa Equipe
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VI Prêmio Bem Eficiente (2002)
OMO – Aqui se Brinca (2008)
Intel do Bem (2010)
2º lugar – Prêmio Semeador do Bem | Esporte 
Clube Pinheiros (2013)
FIES – Fundo de Excelência Social – Fundação 
Itaú Social (2013)
Finalista do Projeto Generosidade – Editora Globo 
(2014)
Concurso Volkswagen na Comunidade (2015)
Prêmio de Tecnologia Social – Fundação Banco 
do Brasil (2015)
Finalista do Prêmio Criança – Fundação Abrinq 
(2016)
Certificação “Salas Verdes” - Ministério do Meio
Ambiente (2018)
Melhores ONGs (2018 e 2019)

CEBAS
Cents
CMDCA: Nº 127/1994
Comas
CRCE
Utilidade Pública Estadual
Utilidade Pública Municipal

Premiações

Certificações

Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita, das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas as seguintes práticas envolvendo 
colaboradores da Julita:

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, tivemos a PRC como aliada 
para a redução do impacto negativo ocasionado 
pela pandemia também entre os colaboradores, 
sendo realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.



Os Centros de Educação foram criados para
contribuir com o trabalho realizado nos programas 
de atendimento da Fundação Julita, com
pesquisas, referências, suporte especializado
e inovação. Para além dos beneficiários, os Centros 
oferecem metodologias em benefício de todos os 
colaboradores da Julita, das áreas pedagógica, 
financeira, administrativa e operacional. Em 2021, 
foram realizadas as seguintes práticas envolvendo 
colaboradores da Julita:

• Prática de Respiração e Concentração (PRC): 
Em conjunto com o parceiro Fundação Lama
Gangchen, foi disponibilizada a formação de PRC 
para novos colaboradores de atuação pedagógica
e como reforço para aqueles que já a haviam
realizado anteriormente. A partir da formação,
os educadores conduziram a prática de meditação 
com seus grupos, atendendo de bebês aos idosos. 
No decorrer do ano, tivemos a PRC como aliada 
para a redução do impacto negativo ocasionado 
pela pandemia também entre os colaboradores, 
sendo realizada diariamente de forma online
durante o isolamento social, como ferramenta
de autocuidado e de cuidado com as pessoas
que estavam na linha de frente do atendimento
na organização durante a pandemia.

Rua Nova do Tuparoquera, 249
Jardim São Luís – São Paulo – SP

CNPJ: 62.805.759/0001-07

www.fundaçãojulita.org.br /fundaçãojulitaoficial /fundaçãojulita

Neste Relatório de Atividades não utilizamos fotos
de banco de imagens. Agradecemos a todos os beneficiários 
que contribuíram com nossa publicação concedendo sua 
imagem e/ou depoimentos.


