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1. JUSTIFICATIVA

O NCCEV está inserido no Alto do Vale do Ribeira, mais específico no município de

Apiaí com IDH (0,664) muito baixo em relação a grandes municípios como São

Caetano do Sul, Águas de São Pedro, Santos e São Paulo.

O distrito de Araçaíba, município de Apiaí/SP é uma comunidade de alta

vulnerabilidade social (conforme IPVS a população encontra-se no nível 6,

vulnerabilidade muito alta), atualmente há uma população de 7 mil habitantes com

crianças e adolescentes expostas diariamente ao envolvimento com o tráfico de

drogas, com a criminalidade, com a violência doméstica, com a prática frequente de

maus tratos e trabalho infantil sendo necessário proporcionar alternativas para

preencher de maneira saudável seus horários extra-escolar.

É importante oferecer a uma comunidade carente de recursos culturais a opção de

atividades enriquecedoras que tragam perspectivas reais de um futuro diferente.

Através de atividades culturais e de recreação, visamos promover inclusão social,

desenvolvimento humano de forma integral, aprimoramento das habilidades motoras,

resgate de auto-estima através da auto-superação, do autoconhecimento, do trabalho

em equipe, da solidariedade, do respeito mútuo e da disciplina.
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Com a apresentação de novas perspectivas, incentivar a participação ativa das

crianças e dos adolescentes na elaboração de ações que lhes tragam novos valores

que possam ser aplicados nos âmbitos social, emocional, educacional e ambiental de

suas vidas.

É urgente possibilitar às crianças com deficiência no aprendizado e que apresentam

referência cultural praticamente nula, a oportunidade de transformá-los em leitores

críticos, capazes de decifrar os códigos do mundo onde vivem, com prazer e

discernimento. Por isso, a importância de um projeto que vise incentivar a leitura

através da organização de uma biblioteca local e de um projeto de contação de

histórias.

Para a realização de um trabalho eficiente de transformação, é fundamental a

integração entre pais e a instituição, através de um ciclo de palestras que abordem o

relacionamento saudável entre pais e filhos, e até promover futuramente oficinas de

geração de renda para melhoria da qualidade de vida dessas famílias.
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2. OBJETIVO

O presente relatório tem por desígnio demonstratar as principais realizações NCCEV

no decorrer do mês de Janeiro de 2013 a Abril de 2014.

Entendemos que é de suma importância tal prestação de contas ao NCCV e o

mantenedor. Por meio deste documento mostraremos a população beneficiada e que

o recursso investido geraram resultados, além de demonstrar e avaliar os projeto,

desempenho e as parcerias.

Neste período foram aperfeiçoados os trabalhos anteriores e implantados novos

projetos de maneira a abranger novos públicos a serem atendidos. Conforme

diagrama abaixo.
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3. PROJETOS

A parceria técnica entre o NCCV (Núcleo Cristão Cidadania e Vida) com o NCCEV
(Núcleo Cristão Cidadania e Esperança para o Vale), deu-se em meados de 2011,

formalizando a abertura da filial – Projeto Novo Brasil em 07/07/2011, com início do

trabalho em agosto de 2011 com o atendimento de 20 crianças de 03 a 05 anos. Nos

anos subsquentes novos projetos foram estabelecidos e o número de atendimento de

estendeu, de maneira a privilegiar novas faixas etárias.

2.1 - PROJETO NOVO BRASIL

É voltado a crianças de 03 a 06 anos no

contra-turno escolar com o objetivo de

garantir os direitos à educação, alimentação,

saúde e cultura.

Público Alvo: Crianças de 03 a 06 anos

Capacidade de atendimento: 65 usuários

Atendimento real: 55 usuários

Horário de Atendimento: de Segunda a Sexta-Feira das 8h as 17h.

Frequência: 72,50%

Abrangência Territorial: Atendimento da população do Distrito de Araçaíba e

adjacências.
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2.2 - ESPAÇO CONVIVER E APRENDER

O Espaço Conviver e Aprender visa promover em contra

turno escolar atividades culturais, esportivas e

socioeducacionais, oportunizando a criança o pleno

desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades,

oferecendo alimentação, espaço de convivência e segurança

para que suas famílias possam trabalhar com tranquilidade.

Por meio do reforço escolar, aulas de culinária, artes, música e artes marciais, as

crianças desenvolvem o lado cognitivo, afetivo e social, aprendendo regras de

convivência e despertando para suas relações com o mundo que a cerca, além de

fortalecer os usuários a se entender como pessoa e fugir de qualquer situação que

venha lhe trazer constrangimento. Motivando que essas crianças pensem em ações

que produzam mudanças na comunidade onde estão inseridas, a fim de que sejam

bons cidadãos a sociedade.

Público Alvo: Crianças e adolescentes a partir de 07 anos.

Capacidade de atendimento: 40 crianças de 07 a 11 anos e 40 adolescentes  a partir

de 12 anos (apenas artes marciais)

Atendimento real: 40 crianças de 07 a 11 anos e 52 usuários a partir de 12 anos

(apenas artes marciais)

Frequência: 75,25%

Horário de Atendimento: de terça a sexta das 8h às 12h e as quintas das 13h30 as

15h00 (somente artes marciais).

Abrangência Territorial: Atendimento da população do Distrito de Araçaíba e

adjacências.
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3.3 - METANÓIA

A cada dia as relações humanas estão cada vez

mais brutalizadas, e com isto a violência aumenta.

Um local se destacou como ponto de geração ou de

exteriorização de violências e começou a preocupar

a sociedade como um todo: a escola. A violência, tão

presente no meio escolar acaba destruindo os

vínculos existentes entre as pessoas, tornando-as

cada vez mais individualistas e indiferentes à

existência do próximo.

Diante disto, a principal ação é a mediação de conflitos, um procedimento por meio do

qual uma terceira pessoa imparcial e capacitada age no sentido de encorajar e facilitar

a resolução de uma disputa, evitando antagonismos, porém sem prescrever uma

solução. As partes são as responsáveis pela decisão que bem administrará o conflito.

A mediação, quando oferece liberdade às partes para solucionar suas divergências,

agindo como meio facilitador para tal, passa não somente a ajudar na solução de

conflitos, mas também a preveni-los.

Público Alvo: alunos, famílias, professores e profissionais dos orgãos públicos.

Capacidade de atendimento: 30 usuários por palestra (120 atendimentos/mês)

Horário de Atendimento: Quartas-feiras das 17h00 as 22h00.

Abrangência Territorial: Atendimento da população do distrito de Araçaíba.
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3.3.1 - REUNIÃO DA FAMÍLIA E VISITAS DOMICILIARES

O principal das reuniões da família e as visitas domiciliares é ressaltar e tornar os pais,

mães e responsáveis conscientes de suas tarefas para com as crianças e

adolescentes, acolhendo todas as famílias que desejam continuar coesas.

Sendo temas discutidos e trabalhados: prevenção da estrutura familiar,

conscientizando a família, sobre a família, fornecendo orientações para a vivência

familiar.

As visitas domiciliares tem por objetivo mediar conflitos ou problemas ocorrido, para

posteriormente analisar os casos indicando reunião da família ou atendimentos

indivíduais.



14

Visitas Domiciliares
Responsável Usuário Data

Aline Jenifer 29/08/2013
Elisangela Sara 29/08/2013

Aparício e Maria Cauã 29/08/2013
Jessica Gabriele 06/09/2013
Erinilda Lubiana 06/09/2013

Sebastião e Luciana Eduardo 06/09/2013
Aline Jenifer 12/09/2013

Elisangela Sara 12/09/2013
Márcia Breno 03/10/2013
Aline Patrick 03/10/2013

Jessica Emilly 03/10/2013
Dora Douglas 03/10/2013

Jackeline João Vitor 03/10/2013
Mariana Gabriel e Rafael 03/10/2013
Roseli Guilherme 03/10/2013
Juliana Stefany 03/10/2013
Augusta Diego 10/10/2013

Alessandra Junior 10/10/2013
Néia Lucas 10/10/2013

Rosenilda Flávia 10/10/2013
Augusta Diego 24/10/2013

Néia Lucas 24/10/2013
Márcio e Rita Maciel e Rai 25/10/2013

Marta Alisson 07/11/2013
Jackeline Giovana 07/11/2013
Andréia Bianca 07/11/2013
Fabiana Brenda 07/11/2013

Celi Gabriel 14/11/2013
Elisangela Gabriel 14/11/2013

Marta Alisson 05/12/2013
Néia Marcelo César 27/02/2014

- Gisele 27/02/2014
Andreia Renan 24/04/2014

Observação: nos atemos apenas nos primeiros nomes por um questão de sigilo
entre o professor e psicanalista Mauro e as famílias atendidas
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4. DESAFIOS

O presente item visa demonstrar os principais desafios para o desenvolvimento

institucional e dos projetos no Vale do Ribeira:

1) Gerenciar a instituição que está a 320 km do município de São Paulo;

2) Por Araçaíba ser um distrito rural atualmente temos estradas de terra, quando

temos tempos chuvosos ficam intransitáveis, o que acarreta a falta de muito

usuários.

3) O local está a mais ou menos a 1050 metros acima da altitude do mar com um

clima subtropical, temperado/super úmido, ou seja, um clima muito frio com médias

de 12º C, acarretando muitas crianças doentes.

4) Diante das estradas e pelo climas tivemos uma baixa na frequência no Novo Brasil

e mantivemos a frequência esperada no Espaço Conviver e Aprender

5) Ter um administrador ou diretor em tempo intergral, mas este desafio já foi

superado pela presença da Mirian como diretora pedagógica a parti do 2º

semestre.

6) Disponibilidade de vagas do Novo Brasil. Até o início do ano estavamos

completando o número de vagas, no entanto, pela Lei nº 12.796, de 4 de abril de

2013 (Art. 6º - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças

na educação básica a partir dos 4 anos de idade) os pais tiveram que desligar os

usuários com 04 a 05 anos de idade e matricular em ensino regular, entretanto,

não puderam participar do projeto, pois não havia horário compatível. Temos

também o êxodo de muitas famílias que deixam Apiaí para cultivar em outros

municípios que são mais propícios ao plantio principalmente de tomate.

7) Ainda temos aproximadamente 10 vagas no Novo Brasil, entretanto, não houve

interesses dos pais. Por este motivo fizemos uma pesquisa no bairro das famílias

que tem crianças nesta idade para realizar uma visita e explicar o projeto e

convidar para conhecer as dependências e estrutura do NCCEV. O trabalho de

visitação foi feita em 30/05/2014 com o seguinte resultado, parte disse que não

levariam os filhos pelas vagas serem de manhã e outros disseram que irão fazer

as matrículas nesta semana ou no outro semestre.

8) Mão de obra não é especializada, tem curso superior, mas não tem vivência em

assistência social, sendo de grande necessidade e valia paradas pedagógicas e

treinamentos constantes.
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5. PARCERIA E SUSTENTABILIDADE

Elaboração e estruturação do site do
NCCEV

Disponibiliza espaço da empresa para
reuniões da ONG

Contribuição financeira

Doação esporádica (brinquedos de Natal)

Doação esporádica (doação de livros para
o dia das Crianças)

Compra de alimentos a preço de custo.

Esta no programa de distribuição de
hortifrutis da região.

Apoio da Prefeitura Municipal de Apiaí

O NCCEV faz parte da rede social do
município

Parceria técnica

Doação de pessoas físicas

Doação para manutenção dos projetos, de
serviços e valores para impressão do

material.
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6. AGRADECIMENTO

" Há homens que lutam um dia e são bons,

há outros que lutam um ano e são melhores,

há os que lutam muitos anos e são muito bons.

Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis"

BERTOLD BRECHT

OBRIGADO


