
 

O  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  do 1º semestre de 2016: 

Reforço escolar: atendemos em média 80 crianças, do 2º ao 

6º ano do Ensino Fundamental, num total de 13 turmas, 454 

aulas, 83% em média de participação. 

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, Anahi, Gabriela, Maurício, Rubia e Denise. 
 

Palestra para os pais: 5 palestras, com 46% de presenças, 
em média  Progressão Continuada (João C. Quitério); A 

influência do pensamento em nossas vidas (Minoru Ueda); Sobre 

a justiça (dr. Luiz Hoffmann); DSTs e Planejamento familiar 

(dra. Patricia) e Economia doméstica (Caio Cordeiro). 

Equipe:  Denise e colaboradores. 
 

Integração família/IAE: 2 reuniões com os pais para 

acompanhamento da evolução das crianças no IAE, na escola e 
em questões de saúde que interfiram no seu desenvolvimento. 

58% de participação em média. 

Equipe:  Educadores e colaboradores. 
 

Circuitos educativos / atividades culturais e de lazer: 

Visita ao Planetário Aristóteles Orsini no Parque Ibirapuera – 
Apresentação sobre o Sistema Solar e Estrelas, atividades de 

lazer; Cinema com Pipoca no IAE. 

Equipe:  Denise e colaboradores. 
 

Alfabetização de adultos: A alfabetização ensina a ler e 

escrever, mas, também, dá a capacidade de interpretar, criticar 

e produzir conhecimento.  

14 aulas dadas, 7 alunos em média, 67% de participação. 

Equipe:  João Quiterio e Marcio Ursulino. 
 

Projeto “Mães Agora”: atendimento às mães com o objetivo 
de capacitá-las a atuarem mais efetivamente na educação dos 

filhos. 7 oficinas realizadas.  

Equipe:  Martha Zarza. 

 

    
 

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



Antiga sede (07/2007 - 02/2014)  Sede atual (03/2014 – 07/2016) 

Realizamos nossas atividades durante mais de seis anos em um local bastante simples. 

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

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

Objetivando melhorar a qualidade dos serviços prestados e contando com a ajuda de vários 

colaboradores ampliamos nosso espaço através do aluguel e reforma de um local próximo.  

L a y o u t  d a  S e d e  

 

Da planta acima conseguimos implantar duas salas para aulas, palestras e outras atividades, 

biblioteca com acesso à internet, escritório, dois banheiros, cozinha e área de serviço. 

Precisamos: 
 Construir a terceira sala (à esquerda). 

 Terminar o muro em torno da entrada. 

Para que possamos completar nosso projeto e manter os pagamentos de nossas 

despesas (aluguel, água, energia elétrica, telefonia, materiais de higiene e limpeza, 

etc.) 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 


