
 

Semeando na Vila 
  AApprreesseennttaaççããoo::  

A AMA é uma associação formada por pessoas da sociedade civil, com 

experiência de mais de dez anos em voluntariado, em diversas áreas, que 

decidiram dedicar parte do seu tempo ao trabalho voluntário, e que tem 

como objetivo auxiliar CRIANÇAS e ADOLESCENTES e seu núcleo 

familiar, ligado às entidades já existentes em Jundiaí e região.  

Para nós, da AMA, desejamos a inclusão da criança e adolescente, em 

nossa sociedade, de uma forma justa, propiciando para eles novas 

possibilidades, de estudo, trabalho, valores morais e psicológicos. Tudo 

isso com base no ECA (Estatuto da Criança e adolescente) lhes 

restaurando o direito a CIDADANIA. Não necessitando, ingressar na 

marginalidade para conquistar seus objetivos pessoais.  

Buscamos justiça e imparcialidade na assistência à criança, ao 

adolescente e ao seu núcleo familiar. Com alegria, baseamos nosso 

trabalho em valores como dedicação, comprometimento, responsabilidade, 

união, transparência, compaixão, generosidade, amizade e, 

principalmente, muito amor. 

  OObbjjeettiivvoo::  
O objetivo deste projeto é oferecer as famílias que vivem em condição de sub-

moradias, principalmente as crianças e adolescentes, ações efetivas de curto 

prazo, que auxilie no processo de Desfavelização, mental e emocional. Visto que 

há uma previsão de mudança para suas moradias permanentes e dignas. Assim, 

também, podemos oferecer alternativas para a inclusão comunitária, na região 

da Vila Ana. 



 

 

  JJuussttiiffiiccaattiivvaa::  
Hoje em dia os números são alarmantes dos jovens que o crime organizado 

angariou, além das sub-organizões, como o narcotráfico e a prostituição. 

Segundo a Fundação Casa, dos jovens infratores somente 5% consegue ser 

reinseridos na sociedade, devido a toda problemática da reclusão e da 

dependência química, e não há medidas de recuperação. 

Pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostra 

que houve nos últimos anos uma redução da idade de ingresso das crianças no 

tráfico de drogas do Brasil. Atualmente, a média de idade de quem entra nessa 

vida é de 11 a 13 anos. No início da década, era de 15 a 17 anos. De acordo com 

a pesquisa divulgada pela OIT, 67,5% das crianças e adolescentes envolvidas 

com o tráfico entraram nas quadrilhas com menos de 13 anos. Alarmante!! 

Esses jovens são frutos destas famílias, que possivelmente também trilharam o 

mesmo caminho. Não vislumbrando outra alternativa, outras possibilidades.  

Vivendo em condições precárias, de sub-moradia. A falta de inclusão 

comunitária, normalmente, leva à violência e a desordem. Tornando um grande 

ciclo vicioso, que se retro alimentam. 

Entre as meninas o inicio na prostituição ocorre dos 9 aos 17 anos,  por diversos 

motivos, dentre eles a prostituição ainda é considerado o trabalho “fácil”, onde 

conseguem rendimentos bem elevados, e vislumbram uma vida bem diferente 

da realidade. 

Falando sobre a EDUCAÇÃO, a realidade é deprimente e avassaladora. Com 

uma população de 25 anos de idade ou mais, quase 55 milhões de pessoas não 

têm terminado ou completado no mínimo o ensino fundamental; isso segundo 



 

os dados do IBGE em meados do Censo 2010! A percentagem beira 79% de 

analfabetos! Outros aproximados 16 milhões nem completaram o ensino 

médio!! Tão somente 11,25% da faixa etária pré-citada possuem o nível superior 

completo!!!  

Considerando os fatos expostos acima, desejamos com esse projeto, resgatar 

valores humanitários e sociais, possibilitando para eles outra opção de vida. 

Aliando a EDUCAÇÃO, CULTURA, VALORES MORAIS E ATIVIDADES 

FISICAS. Tornando nossa sociedade um LUGAR MELHOR PARA SE 

VIVER.  

  PPúúbblliiccoo  AAllvvoo::  
Famílias que vivem no Jardim Anhanguera e Vila Ana, vivendo em sub 

moradias, denominados alojamentos: Zalaf – Paulo Moutran – Amauri Ladeira. 

Cerca de 113 famílias (600 pessoas). 

Os cursos no Centro Comunitário Jardim Anhanguera, são voltados às 

famílias. E na unidade de informática da AMA, voltado para jovens de 9 a 17 

anos. 

 

  MMeettooddoollooggiiaa::  
Desenvolveremos cursos para os adultos, com o objetivo de geração de 

renda e desenvolvimento sócio-cultural. Para crianças e adolescentes,  

desenvolver atividades lúdico, com fortalecimento dos valores morais. E 

para os adolescentes em especifico preparação para o primeiro emprego. 

Os cursos, inicialmente, serão realizados em 5 módulos, sendo que cada 

módulo tem a duração de um mês.  



 

 

Locais de atendimento em Jundiaí: 

1. Sede da AMA: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 313 – Anhangabaú.  

2. Centro Comunitário Jardim Anhanguera e Vila Ana – Rua Amancio 
Mazzaropi, s/n – Jd Anhanguera 

3. Centro de Apoio Social 

Locais que prestam apoio ao projeto: 

 Creche Wilson de Oliveira 

 PAIM – Pastoral do Menor 

 

 Atendimentos: Segunda a sexta - manhã das 9:00 às 12:00 e a tarde 14:00 

às 17:00 hs, e aos sábados das 9:00 às 12:00 hs. De acordo com cada 

atividade relacionadas abaixo.  

Cursos No Centro Comunitário Jardim Anhanguera/Vila Ana e no 

Centro de Apoio Comunitário 

 Cabelereiro -   Coordenadora Meire 
o Segunda feira -  tarde  
o Local: 3 - Centro de Apoio Social  
o Disponibilidade: 6 vagas 
o Publico Alvo: Homens e Mulheres acima de 14 anos 

 

 Maninure -   Coordenadora Meire 
o Quarta feira -  tarde (Dia a ser confirmado) 
o Local: 3 - Centro de Apoio Social  
o Disponibilidade: 6 vagas 
o Publico Alvo: Homens e Mulheres acima de 14 anos 

 
 



 

 Corte Costura – inicio previsto dia 12 de fevereiro 
o Quarta-feira - manhã –  9:30 às 11:30 hs 
o Local: 2 - Centro Comunitário Jardim Anhanguera e Vila Ana 
o Disponibilidade: 12 vagas 
o Publico Alvo: Mulheres acima de 14 anos 

 

 Auto maquiagem –  
o Sexta feira -  tarde (Dia a ser confirmado) 
o Local: 3 - Centro de Apoio Social  
o Disponibilidade: 6 vagas 
o Publico Alvo: Mulheres acima de 14 anos 

        

 Culinária –  
o Segunda-feira -  tarde –  
o Local: 2 Centro Comunitário Jardim Anhanguera e Vila Ana 
o Disponibilidade: 6 vagas 
o Publico Alvo: Homens e Mulheres acima de 14 anos 

 

 Artesanato – inicio previsto dia 12 de fevereiro 
o Quarta-feira - tarde –  
o Local: 2 Centro Comunitário Jardim Anhanguera e Vila Ana 
o Disponibilidade: 12 vagas 
o Publico Alvo: Homens e Mulheres acima de 12 anos 

 
 

 Informática – inicio previsto dia 10 de fevereiro 
o 2a a 6a feira – manhã e tarde –  
o Local: Sede da AMA Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 313 –  
o Disponibilidade: 36 vagas 
o Publico Alvo: Crianças e Adolescentes de 09 a 17 anos 

 

 Capoeira -   
o Sábados - manhã  -  
o Local: 2 Centro Comunitário Jardim Anhanguera e Vila Ana 
o Disponibilidade: 15 vagas 
o Publico Alvo: Todos 

 
 
 



 

 Biblioteca –  
o 6a feira – tarde –  
o Local: 2 Centro Comunitário Jardim Anhanguera e Vila Ana 
o Disponibilidade: 6 vagas 
o Publico Alvo: Todas as pessoas que tem interesse 

 

 Arte de Brincar – inicio previsto dia 12 de fevereiro 
o Mesmo horario com as atividades estabelecidas  para os adultos –  
o Local: Nos dois Centros Comunitários 
o Disponibilidade: 6 vagas 
o Publico Alvo: Crianças e Adolescentes 

 

 Horta Comunitária e Reciclagem de Lixo – inicio previsto dia 13 de 
fevereiro 

o Terça-feira e quinta-feira – manhã  

o Local: 2 Centro Comunitário Jardim Anhanguera e Vila Ana 

o Disponibilidade: 15 vagas 
o Publico Alvo: Todas as pessoas que tem interesse 

 

 

 Frequência: De acordo com cada atividade/curso  

 Profissionais envolvidos: 

o Auxiliar administrativo, Pedagoga, Bibliotecária, Psicóloga Social, 

Psicóloga Educacional, Ecologista, Chef de Cozinha, Artesã, 

Cabelereiro, Manicure, Maquiadora, Estilistas, dentre outros. 

o  Voluntários em geral 

 

 

 



 

Informática na sede da AMA 

 Atendimento: de segunda a sexta - manhã das 9:00 às 11:00 e a tarde 

14:30 às 16:30 hs. Na sede da AMA, no Anhangabaú – Jdí. 

 Frequência: Três vezes na semana, sendo que dois dias estaremos 

abordando o conteúdo pragmático, dentro dos conceitos pré-

estabelecidos, e o terceiro dia, sexta-feira, será livre. 

 Intervalo (Lanche): Manhã – 9:45 às 10:00 e tarde – 15:15 as 15:30 

 Almoço: 11:00 às 13:00 hs 

 Computadores: Oito máquinas e uma impressora 

 Turmas: Teremos 4 (quatro) turmas nos dois períodos, com 8 (oito) 

assistidos, perfazendo um total atendido diretamente de 36 (trinta e seis), 

inicialmente. Separados pela faixa etária, de acordo com a demanda dos 

assistidos, no inicio das atividades. 

 Profissionais envolvidos: 

o Auxiliar administrativo: Cumprindo 44 horas semanais, 8:00 às 

18:00 hs, com 1:15min de almoço, com a tarefa de organizar o 

espaço, atendimento dos assistidos na chegada e saída, controle 

de presença, preparação do lanche, limpeza. 

o Psicóloga Educacional: 40 horas semanais, 8:00 às 17:00, com o 

objetivo de trabalhar as dificuldades primarias dos assistidos, 

trabalhando através da estimulação e motivação, utilizando 



 

programas específicos no computador. E quando necessário visita 

na unidade escolar. E orientações básicas de informática 

o Psicóloga Social: 40 horas semanais, 8:00 às 18:00, com o objetivo 

de acompanhar o grupo emocionalmente, socialmente, na 

preparação do primeiro emprego. E quando necessário efetuar a 

sindicância em seu núcleo familiar e comunidade. 

  RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaaiiss::  
 Manutenção no Centro Comunitário do Jardim Anhanguera e Vila 

Ana. (Essa manutenção será feita pela FUMAS) 

Banheiros: 

- Troca dos reparos das descargas  

- Troca das tampas dos vasos sanitários 

- Troca do ralo/sifão das pias dos banheiros 

- Falta a tampa do ralo dos banheiros 

- Troca do chuveiro do banheiro de trás 

- Trocar a saboneteira do banheiro da frente 

- Colocar lixeiras nos banheiros (não tem) 

 

Área de Serviços: 

- Luminária não funciona 

- Suportes para vassouras estão quebrados 

- Colocar adaptador e bocal para a mangueira 

 

Parte elétrica em geral: 

- Trocar a luminárias dos dois banheiros e do corredor (todas 

estão negras de sujeira) 

- Trocar os interruptores antigos por bocais modernos e colocar 

espelhos nas tomadas que estão faltando 

- Um dos ventiladores do salão está com problemas de contato 

(liga e desliga sozinho) 

 



 

Cozinha: 

- Trocar o filtro de água 

 

Salão: 

- Colocar bebedouro (sugestão dos moradores) 

 

- Revisar extintores 

- Trocar as cortinas (algumas estão quebradas) 

- Caixa de sugestões (sugestão dos moradores)  

 

Geral: 

- Portão do corredor está sem chave 

- Cadeado do portão externo não tem chave 

- Rachadura no corredor, perto da porta dos fundos 

- Caixa d'água com problemas. Segundo a administradora, a 

água não fica na caixa, está vazando por algum lugar, fazendo 

com que os registros tenham que ser fechados. 

 

Custo estimado do projeto no Centro Comunitário do Jardim 

Anhanguera e Vila Ana é R$ 12.000,00 

 

 Despesas Operacionais AMA: 

O projeto que será executado na sede da AMA, utilizando-se 

toda estrutura. Neste item incluem-se, as despesas com o 

lanche dos assistidos, água, energia, internet Banda Larga, 

material de papelaria, espaço, impressão e manutenção. 

 

 Despesas com Funcionários AMA 

o Psicóloga Social, Psicóloga Educacional e Auxiliar 

administrativo, consideramos os encargos trabalhistas. 

o Vale transporte 

o Refeição 

 

 



 

Planilha Financeira – Projeto na Sede da AMA 

         

Descrição Valor Mensal Valor Anual 

Despesas Operacionais R$ 3.115,00 R$ 37.380,00 

Despesas com Funcion.     

Auxiliar Administrativo R$ 930,00 R$ 11.160,00 

Psicóloga Social R$ 1.700,00 R$ 20.400,00 

Psicóloga Educacional  R$ 1.700,00 R$ 20.400,00 

Encargos trabalhistas  R$ 5.022,80 R$ 60.273.60 

Despesas com Alimentação (36 pessoas) - 
Café e Almoço 

R$ 2.532,20 R$ 30.386,40 

  R$ 15.000,00 R$ 180.000,00 

 
Custo básico mensal, por assistido do projeto na sede R$ 416,66. 

 
 

 

  RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss::  
O principal resultado esperado é a inclusão comunitária, fortalecendo seus 

valores internos, proporcionando a eles, uma outra fonte de renda, no caso das 

familias, assim proporcionando novas possibilidades profissionais e pessoais, 

melhores condições educacionais e morais. Preparando pessoas melhores para 

nossa sociedade. Melhorando assim nossa cidade como um TODO!! Com isso 

afastando-os do assédio do crime organizado e suas sub-organizações. 

Todo o projeto será avaliado com material técnico apropriado, tanto na 

aplicação dos recursos, como no resultado dos assistidos, e apresentado 

mensalmente, através de relatórios para a empresa Patrocinadora. Avaliando 

sempre os resultados! 



 

 

Resultados coadjuvantes esperados:  

o A melhora do seu núcleo familiar; 

o Mão de obra qualificada para o mercado de trabalho; 

o Retorno sustentável do Centro Comunitário, fazendo com que se torne 

um ciclo sistêmico, aprendizagem, produção e venda 

Quanto à empresa PATROCINADORA, disponibilizados 

um selo, empresa amiga, que poderá ser usado em todo 

material de divulgação da empresa, colocando o nome 

do Patrocinador em destaque nas ações da AMA, 

principalmente através dos veículos de comunicação: 

site, jornal, folder e etc. 

Todos os funcionários e voluntários envolvidos no projeto utilizaram um botton 

com o logo da empresa. 

 

Colocando a empresa em alto conceito, para com seus clientes e fornecedores, 

por se preocupar e cumprir com a sua responsabilidade social, ajudando a 

transformar a realidade da nossa sociedade. 

 

 

 

 



 

 

  DDuurraaççããoo  ddoo  PPrroojjeettoo::  
O tempo para realização desse projeto é de 12 meses. 

 

 

CCoonnttaattoo::  

Felipe Nonato – (11) 98389-6783 ou (11) 4521-8091 

Patricia Benites – (11) 98145-9212 

ama@amavoluntarios.org.br 

 

Jundiaí, 22 de janeiro de 2014.  

 

 
Felipe Teixeira de Barros Nonato 
                       Presidente  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 


