
 

Acreditamos 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. 

 oferecidas em 2017 dentro deste objetivo: 

Reforço Escolar  Atividades Culturais e de Lazer 

 

 

 
Nosso objetivo é que as crianças atinjam a 

alfabetização plena e tenham o conhecimento 
de matemática adequado à sua série escolar. 

Encerramos o ano com 72 crianças de 57 

famílias responsáveis. Demos 987 aulas com 

88% de presença, em média. 

Equipe:  

Ana Jacy, Anahi, Gabriela, Tamara e Maurício. 

 Páscoa: oficinas+ovos; Contação de 

histórias: Monteiro Lobato; CineIAE: Wall-E; 
Sabina Parque do Conhecimento: contato 

divertido com várias ciências: planetário, 

aquário (pinguins, etc), minicidade do 

trânsito; Sesc Sto Amaro: apresentações 

teatrais/musicais e atividades esportivas. 

Equipe:  Silvéria, Márcio e colaboradores. 
 

Palestra para os pais  Integração família/IAE 

 

 

 
8 palestras, 35% de presenças (média): IAE 

(João Quitério); Cuidados Básicos com as 
Crianças (dra. Cláudia); Quero Emprego! 

(Luciano Vecchia); Os 5S, (Daniela Goldoni); 

Harmonia no Lar (Gislene Teixeira); 

Artesanato: uma opção (Crica Marques); 

Afetividade, educação, família (Silvana 

Gondim); Esportes: Motivação! (Ricardo 

Oliveira). Equipe:  Denise e colaboradores. 

 Acompanhamento da evolução das crianças 

no reforço escolar com orientações aos pais 
(escola, saúde). 

4 reuniões - 13/5, 29/7, 7/10 e 2/12. 

57 famílias atendidas,  

50% de participação em média. 

 

Equipe:  Denise e educadores. 
 

Projeto “Mães Agora”  Projeto Preservação 

 

 

 
Atendimento às mães objetivando capacitá-

las a atuarem mais efetivamente na educação 
dos filhos. 10 mães atendidas, 11 oficinas 

realizadas, 66% de participação em média. 

Equipe:  Martha Zarza. 

 Objetivo: Conscientização das crianças e 

famílias do descarte adequado do lixo. 
Aprendendo a descartar adequadamente o 

lixo ajudamos a preservar o meio ambiente. 

Equipe:  Denise e educadores. 
 



C o n f r a t e r n i z a ç ã o  2 0 1 7  
Encerramos 2017 com uma festa onde apresentamos as realizações do ano e distribuímos 

sacolinhas de Natal para os alunos e irmãos até 14 anos. Várias atividades são desenvolvidas 

com a participação dos alunos, suas famílias, educadores e voluntários.  
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Agradecemos à empresa Grenke, ao Lar Meimei e a todos os 

que colaboraram para a realização desta bela festa! 



2007 - 02/2014: Antiga sede  03/2014 - atualmente: Nova sede 

Durante 7 anos realizamos nossas atividades em um local bastante simples e pequeno. 

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

assim conseguimos oferecer um bom atendimento a muitas crianças, jovens e suas famílias. 

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. 

 Parceria O Polen. Transforme a compra de eletroeletrônicos, livros, etc. em educação 

para crianças. Sempre que fizer uma compra online utilizando O Polen, uma comissão 

de venda das lojas é doada para o IAE. Você não paga taxa extra, quem doa é a própria 

loja! Sigilo e segurança, seus dados não são compartilhados. Ative o aplicativo no 
navegador Chrome apenas uma vez e sempre que você for comprar o aplicativo lhe 

lembra de apoiar! http://opolen.com.br/apoiar/institutoacaoeducacao 

    
 

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 
Site: www.institutoacaoeducacao.org.br 
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