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1- INTRODUÇÃO 

 
Serviços realizados pela Associação Fênix no Município de Jacareí  

 
             No município de Jacareí, a referida Associação com apoio de alguns órgãos e 

empresas privadas, desenvolve oficinas lúdicas e pedagógicas com crianças, jovens e 

adultos a fim de reconhecer em si e no outros as suas habilidades e potencialidades que são 

ofertadas através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, objetivando 

qualidade de vida, integridade física, moral e psíquica, o exercício da cidadania, autonomia e 

contribuindo para a formação cultural e educacional, possibilitando o desenvolvimento da 

autonomia na transformação de suas realidades e o Desenvolvimento do Protagonismo 

Social. 

 

2- HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

A Associação Comunitária Fênix foi idealizada por um grupo de pessoas que se uniram para 

levar alimento, entretenimento e acolhimento aos menos favorecidos do município de 

Jacareí, durante alguns anos atuou informalmente em ações esporádicas como festas em 

datas comemorativas como; dia das crianças, natal e páscoa. Devido à grande demanda e 

necessidade a Associação Comunitária Fênix foi constituída juridicamente em 2011 para que 

pudesse expandir suas parcerias e possibilidades de uma sede. 

Em 2010 os voluntários da Associação Fênix foram acolhidos na Escola Municipal Maria 

Luiza de Souza Pinto Vasquez na comunidade do Rio Comprido, onde começou todo 

trabalho de reconhecimento e fortalecimento de vínculos com a comunidade local, e aos 

domingos eram oferecidas oficinas lúdicas, pedagógicas, entretenimento e alimentos. 

Em 2011 em um espaço alugado no bairro Santa Paula em frente ao bairro Rio Comprido 

começam as oficinas de balé, capoeira e informática. 

Em 2012 mudamos para o local onde hoje fica nossa sede, onde temos diversas oficinas 

como: balé, capoeira, break, taekwondo, dança do ventre, yoga, leitura, capacitação para 

jovens e adultos, patchwork, violão, bateria, teclado, canto, grupo de mulheres, oferecemos 

atendimento psicológico e de serviço social, sopa acolhedora para pessoas em situação de 

rua, entre outras várias ações. 
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Em 2016 começamos a entregar sopa para pessoas em situação de rua, hoje são entregues 

100 marmitas todas as quintas feiras. 

Em 2018 tivemos uma grande revelação no ballet, Isaac um menino de 12 anos foi aprovado 

na melhor Escola de Ballet do mundo: Teatro Bolshoi, e hoje está em Joinville. 

Para desenvolvermos este maravilhoso trabalho de amor contamos com muitos amigos do 

bem e grandes parcerias. 

Somos uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que já impactamos e transformamos a 

vida de muitas famílias temos resultados excelentes, porém os desafios ainda são muitos e 

precisamos de sua ajuda. 

Seja você também + um Amigo do Bem.  

 

3 -  MISSÃO 

Contribuir para a formação cultural e educacional de crianças para que possam atuar com 

autonomia na transformação de suas realidades. 

 

4 - VISÃO 

 Ser reconhecida como organização que desenvolve e dissemina práticas que contribuam 

para a transformação social.  

 

5 - VALORES  

Dignidade; Fraternidade; Perseverança, Esperança e Solidariedade. 

  

6 - VALORES ESPECÍFICOS EQUIPE FÊNIX 

 

➢ Integridade: Ser ético, justo e coerente com o que pensa, fala e faz; 

➢ Consciência socioambiental: Promover a cultura e a educação ambiental e 

social.  

➢ Simplicidade: Concentrar-se no essencial, com objetividade para atingir 

resultados significativos.  
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➢ Humildade: Respeitar todas as pessoas, a diversidade de ideias e opiniões, 

vedado qualquer tipo de preconceito.  

➢ Gestão participativa: Estimular a participação e engajamento das partes 

interessadas nos projetos da associação. 

➢ Comprometimento: “Vestir a camisa”, ter paixão e orgulho pelo trabalho e se 

empenhar pelo sucesso da organização e das pessoas que a ela integram.  

➢ Respeito às partes interessadas: Cultivar boas relações, baseadas no 

diálogo e na transparência, com todos os usuários, voluntários, empresas 

parceiras, funcionários e benfeitores. 

 
 
7-ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2018 
 
 
7.1-Projetos desenvolvidos em 2018: 
 

✓ Janeiro – Agita Férias - Através da parceria com a Prefeitura Municipal de Jacareí 50 

crianças da Associação Comunitária Fênix participaram do Programa Agita Férias e 

foram para Praia na cidade de Caraguatatuba/SP. 

 
✓ Janeiro a Dezembro – Prato Cheio - Através da parceria com a empresa Ericsson e 

seus funcionários houve a distribuição de 110 cestas mensais para famílias do Rio 

Comprido e Comunidade Januária. 

 

✓ Janeiro a Dezembro – Bazar da Dona Ana – São realizados duas vezes ao mês para 

captação de recursos para Associação Fênix. 

 
✓ Janeiro a Dezembro – Sopa Acolhedora – Através de doações do supermercado 

Monteiro e Rede Boa Hortifruti, todas as quintas foram distribuídas cem marmitex 

para pessoas em situação de rua. 

✓ Fevereiro a Dezembro  – Projeto de Capacitação para jovens ingressarem no 

mercado de trabalho e Projetos terapêuticos com crianças e adolescentes – Parceria 

com a Universidade Paulista – UNIP. 

 
✓ Fevereiro a Dezembro – Encontro de Mulheres – Todas as ultima sextas feiras de 

cada mês ocorre o encontro de mulheres onde são ofertadas palestras diversas a fim 

de trazer esclarecimentos conhecimentos sobre assuntos diversos, com equipe 

técnica. 
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✓ Fevereiro a Novembro – Mocidade Anjos de Resgate – Projeto de valores 

desenvolvido com jovens da Comunidade. 

 

✓ Fevereiro a Novembro  – Um dedinho de Prosa e Psicanálise na Comunidade – 

Parceria com a Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP. 

 
✓ Fevereiro a Dezembro – Caravaneiros da Fênix – Captação realizada em diferentes 

bairros de Jacareí com a participação de voluntários e os jovens da Associação Fênix 

a fim de arrecadar alimentos, utensílios domésticos e roupas, para subsidiar as 

necessidades da Associação frente aos seus usuários. 

 
✓ Março a Dezembro -  Acreditar é Preciso – Este Projeto contou com as parcerias da 

Unidade Básica de Saúde, Escola Municipal de Educação Infantil, Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Maria Luiza de Souza Pinto Vasquez, Lideres comunitários e 

Associação Fênix o objetivo foi de assistir vinte famílias de extrema vulnerabilidade 

social no Rio Comprido, ofertando a toda família palestras informativas e interativas, 

vivendo valores. 

 
✓ Março a Novembro – Construindo Relações uma Proposta de Educação para a Vida, 

projeto desenvolvido por psicólogas voluntárias da Associação Comunitária Fênix, 

aplicado para desenvolver a autoestima e o autoconhecimento, trabalhando na 

formação e fortalecimento da identidade das crianças e adolescentes.  

           Foram utilizadas ferramentas de valores nos grupo e oficinas. 

✓ Março a Dezembro – Uma Horta de Oportunidades – Projeto desenvolvido com a 

parceria da Associação Fênix, Cooperericsson, técnica em meio ambiente, unidade 

básica de saúde e comunidade local. 

✓ Abril a Dezembro  - Jacareí Cidade Leitora – Projeto desenvolvido com várias 

parcerias, sendo a Associação Fênix uma das mobilizadoras para levar a leitura para 

além dos muros da escola, o projeto visa junto com a Empresa Votorantin a 

transformação social através da leitura, ações em bairros de difícil acesso como o Rio 

Comprido receberam diferentes oficinas de leitura para crianças, jovens e adultos. 
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7.2- Parcerias de bolsas de estudo e formações desenvolvidas em 2018: 

✓ Estúdio de Dança Monique Paes; 

✓ Academia de Dança Rodrigo Melo; 

✓ Academia de Dança Tiago e Rafael; 

✓ Instituto de Educação Lions; 

✓ Rugby de Jacareí; 

✓ Assecre – Luta Olímpica; 

✓ Recreart 

 

7.3- Empréstimo do espaço para: 

✓ Unidade Básica de Saúde; atendimento psicológico, ginástica, reuniões do Conselho 

Gestor, viva leite, de equipe da unidade, grupos de hipertensos, gestantes, 

campanhas de prevenção a doenças, eventos em comemoração ao dia da mulher, do 

homem e do idoso (Janeiro a Dezembro) 

 
✓ CRAS: houve atendimento do Centro de Referencia de Assistência Social aos 

moradores desta comunidade (Janeiro a Dezembro). 

 

 
7.4- Oficinas lúdicas e pedagógicas desenvolvidas em 2018: 
 

✓ Ballet; 
✓ Taekwondo; 
✓ Capoeira; 
✓ Dança do ventre; 
✓ Break; 
✓ Violão; 
✓ Teclado; 
✓ Canto; 
✓ Percussão; 
✓ Bateria; 
✓ Leitura; 
✓ Desenho; 
✓ Yoga; 
✓ Teatro; 
✓ Apoio pedagógico; 
✓ Zumba; 
✓ Capacitação; 
✓ Encontro de Mulheres; 
✓ Patchwork; 
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7.5- Ações e Eventos que a Associação Fênix participou ou atuou em 2018: 
Janeiro: 

✓ Palestra informativa sobre o uso consciente da água oferecida pelo SAAE; 

✓ Programa Agita férias – Passeio para crianças em Caraguatatuba. 

 

Fevereiro: 
✓ Apresentação da peça de teatro: “A Vida Como ela é”;  

✓ Encontro de Carnaval com os Jovens da Mocidade. 

 
Março: 

✓ Ação em comemoração a Páscoa no Bairro Veraneio Ijal; 

✓ Ação em comemoração a Páscoa na Comunidade Januária; 

✓ Ação em comemoração a Páscoa na Associação Fênix; 

✓ Ação em comemoração ao Dia da Mulher. 

 
Abril: 

✓ Passeio para crianças da Associação Fênix em Campos do Jordão com a empresa 

Mars; 

✓ 1ª Galinhada Beneficente da Associação Fênix; 

✓ Ação recreativa da Igreja Batista para as crianças da Associação Fênix; 

 

 
Maio: 

✓ Apresentação de teatro;” A Semente da Verdade” na Secretária de Educação; 
 
Junho: 

✓ Visita do Projeto Construindo Relações na Instituição de Longa Permanência para 

Idosos - Lar das Acácias; 

✓ Festa Junina na Emef Maria Luiza Pinto de Souza Vasquez; 

✓ Ação do Book Park Itinerante no bairro São Silvestre - Projeto Jacareí Cidade Leitora. 

 

Julho: 
✓ 1º Caldinho Beneficente da Associação Fênix no Casa Branca Eventos; 

✓ Passeio no cinema com a empresa Johnson - Os Incríveis 2; 

✓ Participação da Associação Fênix na Festa dos Imigrantes cidade de Jacareí/SP. 

 
Agosto: 

✓ Participação da Associação Fênix na Festa dos Imigrantes; 

✓ Visita a Embraer - Projeto Vôo do bem. 

✓ Ação do Book Park Itinerante na Associação Fênix - Projeto Jacareí Cidade Leitora. 

 

Setembro: 
✓ 3º Bazar solidário na Gerdau; 

✓ Troca de corda da Oficina de Capoeira; 

✓ 1º Open de Taekwondo feminino; 
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✓ Ação do Book Park Itinerante no bairro Parque Meia Lua – Projeto Jacareí Cidade 

Leitora; 

✓ Evento de Batalha de Break. 

 

Outubro: 
✓ Ação em comemoração ao Dia das Crianças no Bairro Veraneio Ijal 

✓ Ação em comemoração ao Dia das Crianças na Comunidade Januária com a parceria 

da Igreja Bola de Neve; 

✓ Ação em comemoração ao Dia das Crianças na Associação Fênix; 

✓ Participação na 1ª Feira Literária; 

✓ Passeio ao Zooparque de Itatiba com a Empresa Ericsson e Cooperercsson; 

✓ Passeio no bairro Pedramar- Projeto Cultura no Morro; 

 
Novembro: 

✓ Apresentação do ballet em SJC na ADC da Embraer; 

✓ 1ª Festa Árabe beneficente da Associação Fênix realizada no Casa Branca Eventos; 

✓ Ação do Book Park Itinerante no bairro Pedramar - Projeto Jacareí Cidade Leitora; 

✓ Evento do dia do homem em parceria com a Unidade Básica de Saúde; 

✓ Passeio no Viveiro Municipal com o grupo da horta; 

✓ Inauguração do Espaço Literário Rio Comprido; 

✓ Integração de EMEI e EMEF para transição das crianças. 

 

Dezembro: 
✓ Passeio no Colégio Sepp – Visitação a feira de ciências; 

✓ Ação em comemoração ao Natal na comunidade Januária; 

✓ Ação em comemoração ao Natal no bairro Veraneio Ijal; 

✓ Ação em comemoração ao Natal na Associação Fênix; 

✓ 1ª Noite do Pijama na EMEF Maria Luiza Pinto de Souza Vasquez; 

✓ 1ª Feira de ciência realizada pela Basf na EMEF Maria Luiza Vasquez; 

✓ Evento de encerramento das oficinas de Dança do Ventre, Breack, Violão; 

✓ Ação em comemoração ao Natal Solidário na Faculdade Anhanguera; 

✓ Jantar de encerramento do Projeto Acreditar é Preciso; 

✓ Apresentação de encerramento do Ballet no Educamais Jacareí – “Valorizando a vida 

na ponta dos Pés”. 

 

 

8 – PÚBLICO ALVO. 
 

             Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, com idades 

entre quatro (4) e dezessete (17) anos e suas respectivas famílias, que residam nos bairros: 

✓ Rio Comprido (Jacareí – São Paulo); 

✓ Santa Paula (Jacareí – São Paulo); 
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✓ Vila Branca (Jacareí – São Paulo); 

 
9 – META DE ATENDIMENTO 
 

 

Atendidos no mês Número de meses 

250 12 

 
 
10– CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS CONTEMPLADOS 
 

 

Atendidos no mês Número de meses 

500 12 

 

11 - AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO. 
 
✓ Triagens; 

✓ Orientação e acompanhamento, visando fortalecimento de vínculos; 

✓ Visita Domiciliar; 

✓ Reunião Sócio – Educativa; 

✓ Atendimento individual; familiar; grupo; 

✓ Atividades para o Corpo e Mente  através das Oficinas lúdica e pedagógicas, dos 

atendimentos individual ou em grupo dentro do Projeto Construindo Relações: Uma 

proposta de Educação para a vida. 

✓ Atividades Culturais, Esportiva e lazer; 

✓ Porta aberta (Comunidade e Família); 

✓ Palestras; 

✓ Passeios. 

 
12 - FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 
✓ Passeios objetivando acesso as atividades culturais e sociabilidade;  

✓ Apresentação das oficinas em outras Organizações; 

✓ Festas comemorativas; 

✓ Oficinas terapêuticas; 

✓ Atividade de dança; 

✓ Reunião Sócio - Educativa com a comunidade; 

✓ Atividades externas de confraternização; 
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✓ Encerramento anual das Atividades. 

✓ Ação entre Amigos; 

✓ Eventos externos; 

✓ Palestras. 

 
 
13-INDICADORES A SEREM MONITORADOS  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Complementar as ações das famílias e da 

comunidade na proteção e no desenvolvimento 

de crianças e adolescentes e no fortalecimento 

dos vínculos familiares e sociais; 

 

Assegurar espaços de referência para o convívio 

grupal, comunitário, social e o desenvolvimento 

de relações de afetividade, solidariedade e 

respeito mútuo; 

 

Estimular a participação na vida pública do 

território e desenvolver competências e 

habilidades para a compreensão crítica da 

realidade social e do mundo contemporâneo, 

bem como adquirir conhecimento e aprendizado 

nas oficinas a qual participa. 

 

ATIVIDADES Roda de conversa; 

Oficinas, jogos lúdicos e pedagógicos; 

Grupos terapêuticos; 

Filmes para reflexão e debate dos temas 

abordados. 

RESULTADOS QUANTITATIVOS Lista de Presença;  

 

Assiduidade nas atividades 

 

RESULTADOS QUALITATIVOS Envolvimento nas atividades; 
 
Interação com outros membros do grupo;  
 
Habilidades desenvolvidas; 
 
Pesquisa de Satisfação dos responsáveis. 
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13.1- INDICADORES DE RESULTADO: 
 
13.2-  Isaac, criança que começou a fazer ballet na Associação Fênix com 7 anos, se 

esforçou, se dedicou e descobriu sua paixão pela dança, Isaac conseguiu bolsa na 

academia Monique Paes melhor academia deste município, Monique reconhecendo o 

talento nato de Isaac o capacitou para concorrer a uma bolsa de ballet na melhor Escola de 

Ballet do Mundo o Boshoi e em 23/07/18 Isaac é aprovado entre 290 meninos. Hoje, Isaac 

com 12 anos, adolescente extremamente carente desta comunidade está em Joinville 

realizando seu sonho. Isaac é o nosso maior Indicador de resultado. 
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13.3-  Pesquisa de satisfação de pais 2018 

 
 
 
13.4- Lista de Presença 
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13.5 – Indicador de Mídia Social 
 
 
 

 
10674 visitantes no site. 

 
3427 curtidas no facebook 

3387 seguidores no facebook. 
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123 inscritos no canal do youtube 

17.409 visualizações. 

 
 
14-  ANÁLISE CONCLUSIVA  
 

O projeto em tela durante o ano de 2018 permitiu as crianças,  adolescentes,  jovens e seus 

familiares o ingresso à inclusão social, por meio das atividades aqui apresentadas. É notável 

a evolução global dos usuários durante o processo do seu desenvolvimento Pessoal e 

Social.  

O convívio social possui caráter curativo, diminuindo situações patológicas. Culturalmente o 

ganho também é significante, pois nesta aproximação se obtém conhecimento de vivências 

e experiências, fator esse, importante durante o processo de socialização secundária. 

Cabe ressaltar que o Setor de Serviço Social e Psicologia atua juntamente com a Diretoria 

da Associação, objetivando o fortalecimento dos laços familiares, por meio das ações e, 

atendimentos realizados por toda a equipe de trabalho.  

                                              
 
 
 

 
 
  
 

 

 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FÊNIX 
CNPJ/MF: 13.445.287/0001-05 

 

16 

 

 
 

15. FOTOS DOS PROJETOS 
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16. FOTOS DAS PARCERIAS 
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17. FOTOS DAS OFICINAS 
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18. FOTOS DOS EVENTOS 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FÊNIX 
CNPJ/MF: 13.445.287/0001-05 

 

22 

 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FÊNIX 
CNPJ/MF: 13.445.287/0001-05 

 

23 

 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FÊNIX 
CNPJ/MF: 13.445.287/0001-05 

 

24 

 

 

  


