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O III AAA EEE  acredita que as mudanças no mundo começam com a educação das crianças. 

Desejamos que todas as crianças possam ter uma educação de qualidade que as habilite a 

desenvolver todo o seu potencial e contribuir para a sua comunidade e para o mundo. 

Seguem dados das nossas  aaatttiiivvviiidddaaadddeeesss   de 2015, ou seja, educação em um ambiente que 

promova o desenvolvimento físico, intelectual e emocional das crianças: 

Reforço escolar: atendemos em média 74 crianças, do 2º ao 6º 

ano do Ensino Fundamental, num total de 14 turmas, 964 aulas, 

84% em média de participação. Avaliações específicas mostram 
que 73% das crianças progrediram. 

O reforço escolar inclui o projeto Leitura do Brasil que dá ênfase 

na leitura e escrita através do ensino da História do Brasil. 

Equipe:  Ana Jacy, Daniele, Denise, Maurício e Vanessa.  

Palestra para os pais: 9 palestras, com 46% de presenças, em 
média  O papel da família na educação (João Quitério); Os 

malefícios do ruído (Plínio Monteiro); A importância da ética nas 
atividades e relações humanas (Marcio Ursulino); Higiene e 

cuidados domésticos (Silveria Mourino); DST (Adriana Barros); 

Os perigos da internet (João Quiterio); Gestão financeira das 
famílias (Daniela Goldoni); Brasil, como estamos, para onde 

vamos? (Plinio Monteiro); A Paz, como se faz? (João Quiterio). 

Equipe:  Mônica e colaboradores. 

 

Integração família/IAE: 4 reuniões com os pais para 
acompanhamento da evolução das crianças (escola e IAE) e 

saúde. 58% de participação em média. 

Equipe:  Denise e educadores. 
 

Circuitos educativos / atividades culturais e de lazer: 

4 eventos no ano. Participação do UNISA em AÇÃO no Campus I. 

Diversas atividades com alunos e professores das faculdades 
(Odontologia, Veterinária, Biomedicina, Farmácia, Educação 

Física, etc.). Atividades com os Escoteiros e Livraria Nobel. 

Comemoração do dia das crianças com show de mágica. 

Equipe:  Silvéria, Marcio e colaboradores.  

Alfabetização de adultos: A alfabetização ensina a ler e 

escrever, mas, também, dá a capacidade de interpretar, 
compreender, criticar e produzir conhecimento.  

9 alunos atendidos, média de 60% de participação. 

Equipe:  João Quiterio, Mônica, Plinio, Silvéria e Marcio. 
 

Projeto “Mães Agora”: atendimento às mães com o objetivo 

de capacitá-las a atuarem mais efetivamente na educação dos 
filhos. Em média 7 mães atendidas, 11 oficinas realizadas, com 

59% de participação.  

Equipe:  Martha Zarza.  

Confraternização: encerramos o ano com uma festa onde 

apresentamos as realizações do ano e distribuímos sacolinhas de 

Natal para os alunos e irmãos até 14 anos. Neste ano demos 
continuidade ao tema “PAZ”. Foram desenvolvidas várias 

atividades como apresentação de poesia, música, cartazes, etc. ‘  

Agradecemos a todos os colaboradores, à empresa Grenke e à Oficina do Bem. 



2007 - 02/2014: Antiga sede  03/2015 - ...: Nova sede  

Realizamos nossas atividades durante seis anos em um local bastante simples e pequeno. 

Contávamos com uma sala de aula, uma biblioteca/escritório, cozinha e banheiro, mas, mesmo 

assim conseguimos desenvolver um bom trabalho. Muitas crianças, jovens e suas famílias 

usufruíram de nossos serviços. 
Sempre com o objetivo de melhorar a qualidade e contando com a ajuda de vários 

colaboradores ampliamos nosso espaço. Alugamos um local próximo e reformamos.  

Layout da Nova Sede 

 

Da planta acima conseguimos implantar:  

 Duas salas para aulas, palestras e outras atividades. 
 Biblioteca com acesso à internet. 

 Escritório / Dois banheiros. 

 Cozinha / Área de serviço. 

Precisamos: 

 Construir a terceira sala (à esquerda). 

 Terminar o muro em torno da entrada. 

Para que possamos completar nosso projeto e prosseguir cumprindo nossa missão precisamos 

de colaboração nas diversas formas: 

 Voluntariado. 

 Doações de materiais diversos: escolar, escritório, livros infanto-juvenis, etc. 

 Doações em dinheiro: Banco Itaú - Ag: 8605 - CC: 06090-7 
CNPJ: 09.218.084/0001/-09. 

 Acesse nosso site para mais informações: www. institutoacaoeducacao.org.br 

    

Insti tuto Ação Educação  

Rua Benjamin Vieira da Silva, 41 – Jardim Itapura – São Paulo/SP 
Telefone: 0xx11 5616-7751 CNPJ: 09.218.084/0001-09 

E-mail: atendimento@institutoacaoeducacao.org.br 


