


 

 

 

NOSSA MISSÃO 

Contribuir para a formação cultural e educacional de crianças para que 

possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. 

 

NOSSA VISÃO 

Ser reconhecida como organização que desenvolve e dissemina 

práticas que contribuem para a transformação social. 

 

NOSSOS VALORES 

Dignidade, Fraternidade, Perseverança, Esperança e Solidariedade. 
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Editorial 

Há seis anos começamos nossa história como Associação Fênix. Quando olhamos 

para trás, identificamos o quanto aprendemos e evoluímos na missão de auxiliar as 

crianças, adolescentes e jovens a transformarem suas realidades. As conquistas 

obtidas até agora, reveladas pela ação de crianças, adolescentes e jovens que 

despertam para um novo mundo contam com o apoio de uma rede do bem que 

acredita na mudança social. São empresas (patrocinadoras, parceiras, 

colaboradoras), amigos (pessoas físicas, padrinhos, colaboradores) e voluntários 

que investem recursos financeiros, dedicação, muito trabalho e principalmente, 

acreditam no poder transformador das crianças. 

Nas próximas páginas, destacaremos como os recursos, captados no ano de 2017, 

foram investidos em nossos projetos e ações, que hoje atendem diretamente cerca 

de 500 assistidos, entre crianças, adolescentes e jovens, além de seus familiares. 

São 300 crianças matriculadas em nossas oficinas. 

Nossas crianças estão se desenvolvendo cada vez mais dentro da proposta de 

trabalhar as famílias em vulnerabilidade social como um todo. 

O foco, é claro, são as crianças, que hoje são atendidas gratuitamente nas diversas 

oficinas oferecidas no nosso espaço, como Taekwondo, capoeira, informática, 

break, balé, teatro, violão, flauta, percussão, coral, artes, reforço escolar, 

contação de histórias... 

E os jovens e adolescentes não ficam atrás, e além de algumas das oficinas 

descritas acima, têm oficinas dedicadas especialmente a eles, como inclusão digital, 

capacitação profissional, o break e a mocidade Anjos do Resgate... 

Para as Mães, a oficina de patchwork trouxe mais integração com a Associação 

Fênix, com uma maior participação das mesmas, além dos encontros de mulheres, 

dança cigana e do ventre, ginástica, zumba e dia da beleza. 

Através das nossas empresas parceiras pudemos realizar sonhos, como buscar uma 

chance no Balé Bolshoi; participar de espetáculo de Balé Profissional (O quebra 

nozes); visitar a praia pela primeira vez; assistir a um treino de fórmula 1 em frente 

aos boxes; ver e receber presentes de um Papai Noel, ao vivo pela primeira vez... 

2017 foi o ano da conclusão de uma grande parceria com a Petrobras, iniciada em 

2015 e que patrocinou o Projeto Mosaico Sócio Cultural, oferecendo oficinas de 

Balé, Break, Violão, Coral, Flauta, Percussão, Teatro Psicopedagógico, Teatro, além 

de orientação e capacitação para a busca de emprego e o patchwork.  

Idealizado e realizado pela Associação Fênix o projeto ofereceu todas as oficinas 

gratuitamente para as crianças, os adolescentes, os jovens e também para a família. 

Esse projeto demandou bastante esforço da equipe da Fênix, que trabalhou com 

muito empenho para o sucesso deste grande desafio, que já no primeiro ano 

apresentou excelentes resultados com diversas apresentações das crianças.  
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Este projeto foi um divisor de águas para a Associação Fênix, pois levou a 

instituição a um patamar muito maior, com a quantidade de oficinas oferecidas e 

consequentemente, o número de participantes. Esse desafio demandou uma revisão 

dos métodos de trabalho e de gerenciamento, levando à um profissionalismo maior 

no desenvolvimento das atividades. 

A Ericsson esteve ao nosso lado nestes últimos anos, ajudando nos eventos e doando 

muitas cestas básicas mensalmente aos assistidos. Graças também aos voluntários 

que saem uma vez por mês nas ruas de Jacareí, pedindo alimentos de porta em porta 

para formar cestas básicas. São os Caravaneiros da Fênix que fazem um trabalho 

de humildade para garantir a comida no prato de muitas famílias. 

A Associação Fênix também é amiga do meio ambiente, e nestes anos realizamos 

três projetos, com patrocínio da Gerdau, que levou este tema às crianças. Estes 

projetos têm a participação dos funcionários da Gerdau que passam o dia com as 

crianças realizando diversas atividades relacionadas ao meio ambiente, reciclagem, 

reforma...  

Enfim, nestes anos, tivemos a oportunidade de efetivar vários grandes parceiros, 

como Petrobas, Ericsson, Faculdades Anhanguera / Unip e ETEP, Sesi, Mars, 

Johnson & Johnson, Assecre, etc., que ajudaram na realização de muitos eventos e 

ações. A parceria com as empresas é fundamental para o sucesso dos nossos 

projetos. 

A Associação Fênix está mudando a realidade das comunidades em que atua, por 

exemplo: o Rio Comprido está em vias de oficialização para se tornar um bairro, as 

ruas recebendo o asfalto, as famílias vendo suas crianças aprendendo e se 

desenvolvendo cada vez mais, há uma esfera de autoestima maior...  

A Fênix, cumprindo sua missão de melhorar a realidade da comunidade, disponibiliza 

gratuitamente seu espaço para atividades da Prefeitura de Jacareí para palestras, 

acompanhamento da área da saúde, social e psicológica, além de reuniões com a 

comunidade. Tem parceria também com o CRAS leste, disponibilizando uma sala 

para atendimento dos moradores e com a EMEF Maria Luiza, oferecendo o espaço 

para o Projeto Mais Educação. 

Só no mês de Dezembro de 2017 realizamos vários eventos, com apresentações das 

diversas oficinas aonde as crianças deram um show de técnica e mostraram grande 

evolução. Fizemos também várias festas de Natal, onde graças aos colaboradores e 

parceiros, doamos cerca de 2000 presentes de qualidade (brinquedos, roupas e 

calçados). 

Enfim, foram muitos sonhos realizados, abrindo novos horizontes e principalmente, 

levando esperança em seus corações. Esperança em adquirir educação, 

conhecimento e qualificação para mudar as suas realidades e serem felizes. 

Nós da Associação Fênix acreditamos que estas crianças são o futuro, são o fator 

de transformação para um mundo melhor. Por isso chamamos de crianças 

transformadoras. 
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Temos a premissa de que todo Parceiro, Colaborador, Voluntário e Amigo, é muito 

importante neste processo, pois a sua doação nos ajuda no dia a dia, com os lanches, 

os uniformes e materiais escolares, com as oficinas, etc.  

Mas, é o carinho colocado em cada doação que faz a diferença, elas sentem esse 

carinho e consequentemente, descobrem que quem está doando acredita nelas, e 

isso é fundamental para o seu desenvolvimento. 

Feliz de quem participa hoje da Associação Fênix!  

2017 foi um ano de muito trabalho, pois os contratos com Petrobras e The Resource 

Foundation/Johnson terminaram e devido à crise não foram continuados e por isso 

tivemos que rever procedimentos, ajustar gastos e criar ações para captação de 

recursos necessários a continuidade das oficinas oferecidas gratuitamente. 

Estamos apertados, mas conseguimos! 

Hoje, só temos que agradecer e comemorar, certos de que somos agentes de 

transformação e que estamos prontos, firmes e fortes para os desafios vindouros. 

Nosso lema é: “Semeando sonhos, colhendo realizações” e nossa equipe se empenha 

diariamente para continuar realizando a grande proposta de transformação social. 

Que os desafios e as oportunidades venham com tudo, a esperança está firme e nós 

estaremos fortes juntos com estas crianças, porque acreditamos em seu poder de 

transformação. 

Associação Fênix 
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1. INTRODUÇÃO 

A Associação Fênix é uma entidade de Assistência Social (Filantrópica/sem fins 

lucrativos), devidamente regularizada e cumpridora da legislação vigente e de 

Atendimento às Crianças, Adolescentes, Jovens e suas respectivas famílias, 

pautada na defesa e afirmação dos direitos, “empoderamento” e no 

desenvolvimento de capacidades e potencialidades da pessoa humana, sendo seus 

serviços de Proteção Social Básica e fortalecimento de vínculos baseados e em 

consonância com a legislação vigente de proteção e amparo a criança e ao 

adolescente. 

Serviços estes dirigidos aos usuários e suas famílias em situação de vulnerabilidade 

ou risco social, no precário ou nulo acesso a serviços públicos, na fragilização de 

vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação ou 

expressão da Questão Social. 

2. VALORES DA 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.  

 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. 

3. OS PROJETOS E ATIVIDADES DE 2017 

Número de Assistidos Matriculados 300 

Número de Assistidos Total Geral cerca de 500 

 

4. PROJETO MOSAICO SÓCIO CULTURAL 

2017 foi o último ano do Projeto Mosaico Sócio Cultural, alinhado com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), que foi concebido com o objetivo de trabalhar a 

inclusão social, levar oportunidades através do desenvolvimento das habilidades 

inatas das crianças permitindo assim o seu desenvolvimento integral. 
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Objetivo geral:  

 Trabalhar na promoção dos direitos da criança, do adolescente e da família, 

buscando a transformação social de suas realidades, através do 

desenvolvimento de seus talentos e contribuindo para o seu crescimento 

como ser humano, o resgate da autoestima, e a sua integração social e 

profissional. 

Objetivo Específico 1 (OE1):  

 Despertar e desenvolver os talentos inatos das crianças e adolescentes 

através de oficinas de dança e música, contribuindo para a sua inclusão 

cultural e social, estimular a criatividade e resgatar a autoestima. 

Objetivo Específico 2 (OE2):  

 Capacitar jovens e adultos nas áreas de artesanato e costura. Montar um 

atelier para geração de renda. 

 Capacitar para o mercado de trabalho. 

 Desenvolver empresas parceiras para geração de estágios. 

 

O projeto teve contrato de patrocínio da Petrobras e Governo Federal e se 

encerrou em meados de 2017. Todos os objetivos previstos foram 

alcançados nestes dois anos de projeto, sendo que alguns foram superados, 

conforme apresentado nas seções seguintes.  

5. OFICINA DE BALÉ 

A Oficina de Balé contava com 60 crianças em 2015, e, com o início do projeto 

agregamos mais 20... A previsão era de alcançar o número de 80 crianças no final do 

Ano 2 (2017). No final do período contratual contamos com 152 crianças superando 

significativamente o número de participantes previstos. 

A Oficina de Balé superou as expectativas iniciais em 90%. 

O desenvolvimento dos participantes também deve ser destacado, com melhoras na 

higiene, relacionamento social, comportamento, autoestima, etc. 
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Além disso, vários participantes se destacaram e através de ações da Associação 

Fênix, ganharam bolsas em academias renomadas de Jacareí, como Espaço de Arte 

Simone Capucci e Monique Paes Studio de Dança. 

O destaque foi a participação de várias crianças e dois adolescentes do espetáculo 

no final do ano de 2016 O Quebra Nozes, com a Cia Magesto de Dança e bailarinos 

profissionais. As crianças passaram em uma seleção muito disputada e fizeram 

parte do corpo artístico do espetáculo apresentando-se para mais de 2000 pessoas 

que lotaram o Teatro Ariano Suassuna, no EducaMais de Jacareí, nos 3 dias de 

apresentação.  

Esta oficina tornou-se o carro chefe da Associação Fênix, e continua com recursos 

próprios. A Fênix busca novos parceiros para uma sustentabilidade maior desta 

oficina. 

 

Fotos: A Oficina de Balé no dia a dia e “Révérance” da apresentação da Oficina de 

Balé no Festival Mosaico em Festa (2016, no EducaMais Jacareí). 

Oficina de Balé - Resumo: 

 Número de participantes: SUPERADO. 

 Avaliação: Muito Bom. 

 Oficina mais eficiente: atende mais participantes com pouco custo e ótimo resultado. 

 Custo: Relativamente baixo. 

 Continuidade após Mosaico: Continua com recursos próprios da Associação Fênix. 

6. OFICINA DE BREAK 

A Oficina de Break tinha previsão de alcançar 20 participantes no Ano 2, mas 

iniciou com 14 participantes, durante o projeto teve uma flutuação de participantes 

(muitos não matriculados), e terminou o ano com 15, número menor do que o 

previsto. No entanto, a participação ao longo dos dois anos alcançou o previsto em 

algumas ocasiões sendo que havia participantes que não se inscreviam oficialmente.  

Esta oficina trouxe um legado para a Fênix, pois foi totalmente autossustentável 

onde os próprios jovens da comunidade ministravam aulas às crianças. Fizeram 

várias apresentações e em março de 2017 se apresentaram com um artista de 
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hip-hop do Quebec – Canadá, Webster que esteve no Brasil realizando debates e 

fazendo pocket-shows através do Consulado do Canadá e Aliança Francesa. 

A participação na oficina permitiu às crianças uma redução da agressividade, 

melhora no relacionamento social, comportamento e autoestima, além de trazer os 

jovens para dentro de um ambiente livre das drogas e álcool. 

 

Foto: Apresentação no Festival Mosaico em Festa (2016) no EducaMais Jacareí 

Oficina de Break - Resumo: 

 Número de participantes: 15. 

 Avaliação: Muito Bom. 

 Oficina autossustentável: ministrada pelos jovens da Comunidade. 

 Custo: Baixo. 

 Continuidade após Mosaico: Continua com recursos próprios da Associação Fênix. 

7. MÚSICA (VIOLÃO, FLAUTA, PERCUSSÃO E CORAL) 

A Oficina de Música tinha proposta inicial de 40 participantes (20 para o Violão 

e 20 para a Flauta) e previa alcançar 60 participantes no Ano 2 (2017). No final 

de 2017, contamos com um total de 98 participantes inscritos, sendo 46 no 

Violão, 16 na Flauta, 19 na Percussão e 17 no Coral. A Oficina de Música superou 

as expectativas iniciais em 60%. 

A participação na oficina promoveu o dom artístico ensinando conceitos da 

linguagem musical e aproximando as crianças da música erudita, popular e 

folclórica, estimulou a criatividade e a capacidade de improvisação. 

Além disso, elas puderam participar de várias apresentações em eventos 

importantes (evento Te Ofereço Paz no Parque Vicentina Aranha, Natal na 

Ericsson, cerimônia de colação de grau da Psicologia da Unip, eventos na 

Assecre e Gerdau, encontro com crianças da Escola Mater Dei e as 
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apresentações da Fênix: Festival Mosaico em Festa, no EducaMais e 

apresentação de final de ano no Espaço Fênix.  

Tudo isso teve um impacto grande na vida das crianças e dos familiares, com a 

redução da agressividade, a melhora no relacionamento, comportamento e 

autoestima.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Apresentação das oficinas de Violão/Coral, Flauta e Percussão no 

Festival Mosaico em Festa 

 

Oficina de Música - Resumo: 

 Número de participantes: SUPERADO. 

 Avaliação: Muito Bom. 

 Custo: Relativamente baixo. 

 Continuidade após Mosaico: Continua com recursos próprios da Associação 

Fênix (Percussão e Violão). 

8. TEATRO PSICOPEDAGÓGICO 

A Oficina de Teatro Psicopedagógico tinha proposta inicial de 10 participantes, 

com previsão de alcançar 20 participantes no Ano 2. Iniciamos com a Turma 1 em 

2015 com 10 participantes e ao final de 2017, contamos com um total de 22 

participantes inscritos (Turma 2 e Turma 3). Portanto, a oficina teve um total de 

32 participantes, superando o previsto. 

A participação na oficina promoveu o dom artístico, estimulou a leitura (uma das 

participantes aprendeu a ler durante a oficina), a criatividade e a capacidade de 

improvisação. Além disso, elas se apresentaram no Teatro Instituto São José e na 

Associação Fênix com a peça “A Solução”, sucesso total. 
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Tudo isso teve um impacto grande na vida das crianças e dos familiares, com a 

redução da agressividade, a melhora da disciplina, do relacionamento, do 

comportamento e autoestima. 

Apresentação da Turma 1 no Instituto São José.        Turma 2 durante a aula. 

 

Oficina de Teatro Psicopedagógico - Resumo: 

 Número de participantes: SUPERADO. 

 Avaliação: Muito Bom. 

 Custo: Alto. 

 Continuidade após Mosaico: Continua com recursos próprios da Associação 

Fênix (oficina de Teatro), com professor voluntário. 

 Observação: A oficina trouxe grandes ganhos para as crianças, porém o custo é 

elevado para um número baixo de participantes. 

9. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

A Oficina de Capacitação tinha proposta inicial de 30 participantes, com previsão 

de alcançar 60 participantes no Ano 2, 2017, aonde concluímos 5 turmas num total 

de 82 participantes registrados. 

A oficina foi um sucesso e superou as expectativas previstas, dois dos 

participantes conseguiram estágio em uma grande empresa (Mastefoods) e 

relataram (Relatórios de estágio apresentado em anexo do Relatório 7) que a 

participação nesta oficina auxiliou muito no processo de seleção, pois aprenderam 

como se vestir, como se portar em uma entrevista, como fazer o CV e como se 

expressar. 

Além disso, pudemos observar melhora significativa no nível de agressividade, na 

maneira de falar, na disciplina e na motivação em aprender coisas novas e interagir 

com profissionais de alto nível das diversas áreas que palestraram durante as 

atividades da oficina. 
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As visitas às empresas também foram importantes para mostrar o seu 

funcionamento permitindo uma familiaridade com o ambiente profissional. 

Importante destacar que foram estabelecidas 6 parcerias com empresas da região 

(Sesi - Jacareí; Beta Borrachas – Guararema; CIEE, Assecre, Systrix e Educatec 

Brasil – São José dos Campos). 

Tudo isso estimulou os jovens à buscarem mais cursos de aperfeiçoamento, 

tirando-os das ruas e do convívio com as drogas causando um impacto positivo no 

ambiente familiar. 

 

Turma 4 – Entrega dos certificados de conclusão 

 

Oficina de Capacitação - Resumo: 

 Número de participantes: SUPERADO. 

 Avaliação: Muito Bom. 

 Custo: Baixo. 

 Continuidade após Mosaico: Continua com recursos próprios da Associação 

Fênix. 

10. PATCHWORK 

A Oficina de Patchwork tinha proposta inicial de 10 participantes, com previsão de 

alcançar 20 participantes no Ano 2. Ao final de 2017 alcançamos o objetivo de 20 

participantes conforme o previsto.  

Participaram desta oficina as mães e avós das crianças. A oficina foi um sucesso e 

superou as expectativas previstas. 
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Oficina de Patchwork - Resumo: 

 Número de participantes: Atingido, conforme previsto. 

 Avaliação: Muito Bom. 

 Custo: Alto. 

 Continuidade após Mosaico: Continua com recursos próprios da Associação 

Fênix. 

 Observação: A oficina capacitou as participantes nesta especialidade. 

11. 2017 EM NÚMEROS 

 Mais de 6603 visitas no site (www.associacaofenix.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.associacaofenix.com/
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 2360 curtidas e 2305 seguidores no Facebook 

 

 

 9046 visualizações do Canal Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCSHtZV6Qs9eHDaHYVaw3qoQ) 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSHtZV6Qs9eHDaHYVaw3qoQ
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 10 apresentações de Balé com público total de 4100 pessoas, sendo duas 

em teatros de Jacareí, com público estimado total de 600 pessoas, e no 

Espaço Fênix, com público estimado total de 800 pessoas. 

 

 3 apresentações de diversas oficinas (violão, flauta, percussão, coral e 

teatro psicopedagógico) no Espaço Fênix, no Teatro do Instituto São José e no 

Teatro Ariano Suassuna do EducaMais de Jacareí para cerca de 800 pessoas. 

 2 apresentações do Coral e Percussão para cerca de 200 funcionários (em 

cada uma) da parceira Ericsson. 

 2 apresentações do Coral, Violão e Percussão para cerca de 300 pessoas 

no Evento Te Ofereço Paz, no Parque Vicentino Aranha em São José dos 

Campos. 

 10 citações na imprensa (TV e jornais da região). 

 As oficinas, número de participantes... Comparando 2015, 2016 e 2017. 

  Previsto 2015 2016 2017 

Número de participantes  200 130 251 338 

Número de participantes eventuais - 2 876 2166 

Alcance das Ações - 1269 6314 76701 

 

   

 Levando-se em conta todas as oficinas oferecidas pela Associação Fênix, 

65% dos total dos assistidos faziam parte do Projeto Mosaico Sócio 

Cultural. 
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OFICINA 2017 

 

MOSAICO SÓCIO 

CULTURAL 
338 

CAPOEIRA 60 

ANJOS DO 

RESGATE 
40 

MEIO AMBIENTE 20 

CONECTANDO 

SONHOS 
15 

INFORMÁTICA 

KIDS 
10 

CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS 
15 

ARTE FRANCESA 10 

INTERCÂMBIO 10 

TOTAL 518 

 

12. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2017 

 Triagens; 

 Orientação e acompanhamento, visando fortalecimento de vínculos; 

 Visita Domiciliar; 

 Reunião Sócio – Educativa; 

 Atendimento individual; familiar; grupo; 

 Oficinas terapêuticas; 

 Atividades para Corpo e Mente; 

 Atividades Culturais, Esportiva e lazer; 

 Porta aberta (Comunidade e Família); 

 Palestras; 

 Passeios. 

13. FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 Passeios objetivando acesso as atividades culturais e, sociabilidade;  

 Apresentação das oficinas em outras Organizações; 

65% 
11% 

8% 
4% 

3% 

2% 

3% 

2% 

2% 

Relação Participantes Mosaico x Outras Oficinas 

MOSAICO SÓCIO
CULTURAL
CAPOEIRA

ANJOS DO RESGATE

MEIO AMBIENTE

CONECTANDO SONHOS

INFORMÁTICA KIDS

CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS
ARTE FRANCESA

INTERCÂMBIO
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 Festas comemorativas; 

 Oficinas terapêuticas; 

 Atividade de dança; 

 Reunião Sócio - Educativa com a comunidade; 

 Atividades externas de confraternização; 

 Encerramento anual das Atividades. 

 Ação entre Amigos; 

 Eventos externos; 

 Palestras. 

14. RESUMO 

 Lições aprendidas:  

O projeto Mosaico Sócio Cultural foi o primeiro projeto da Associação Fênix 

patrocinado por uma grande empresa. Não tínhamos experiência neste tipo de 

contrato e na vontade em criar novas oportunidades para as crianças e jovens, 

resolvemos encarar o desafio de participar da chamada de oportunidade da 

Petrobras. Sem o conhecimento de como funciona este tipo de patrocínio, 

concebemos um projeto com muitos detalhes que dificultaram na sua organização e 

gerenciamento, sem impactar na realização das atividades. Isto atrapalhou um 

pouco, mas com o suporte da Petrobras pudemos melhorar vários procedimentos e 

conseguimos dirimir todas as dificuldades.   

Ao final de 2017, pudemos constatar o sucesso deste projeto e o impacto positivo 

nas outras oficinas e na gestão econômico administrativa da entidade. 

 Erros e acertos:  

Na idealização do projeto Mosaico, previmos as oficinas sem uma estimativa mais 

realística dos custos. Em algumas delas tivemos dificuldade em encontrar 

professores, sendo que duas (Teatro Psicopedagógico e Patchwork) se tornaram 

muito onerosas para a quantidade de participantes. Além disso, não conseguimos 

encontrar um professor para a Oficina de Grafitti e tivemos que solicitar um 

aditivo, aprovado e substituído pela Oficina de Percussão, esta sim um grande 

acerto.  

Resolvemos o problema do custo das oficinas de teatro psicopedagógico com um 

“spin-off”, terminamos 2017 com uma Oficina de Teatro, com professor voluntário. 

A Oficina de Patchwork continuou com professor voluntário. 
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As demais oficinas foram muito além da previsão e mostraram-se um sucesso, de 

baixo custo e superando o número de participantes previstos, com destaque para o 

Balé, a Percussão e a Capacitação que continuaram mesmo ao final do patrocínio. 

 Dificuldades encontradas:  

Tivemos dificuldades na concepção do logo do projeto, das artes das camisetas e 

vinhetas de abertura e fechamento dos vídeos. Não tínhamos voluntário da área de 

comunicação e marketing, portanto tivemos que aprender estas técnicas. Como foi 

nosso primeiro projeto deste porte, não previmos orçamento suficiente para 

contratar um profissional. Estudamos e aprendemos a fazer, no final o resultado foi 

muito bom. 

Ao final de 2017 a instituição é autônoma nestas competências. 

 Estratégias: 

Foram elaboradas estratégias no intuito de melhorar o desempenho de algumas 

oficinas e a apresentação de resultados, por exemplo, fizemos um plano de ação 

para a busca de parceiros e estágio, da oficina de capacitação, elaboração de 

planilha para verificação da taxa de presença, etc. Isto impactou positivamente em 

todas as oficinas da Fênix. 

 Impactos sobre a comunidade: 

O projeto mosaico e as demais oficinas e atividades realizadas em 2017 buscaram 

contribuir com o processo de inclusão social, através da cultura, esporte e 

capacitação, visando o resgate e a preservação dos valores éticos, morais e sociais 

como a cooperação, a solidariedade, a igualdade e a justiça. Ofereceu aos 

participantes a noção de cidadania, buscando a valorização do indivíduo, o trabalho 

em grupo e a melhoria do relacionamento sócio afetivo, favorecendo o ambiente 

familiar, escolar e comunitário. 

A valorização do grupo contribuiu para a revitalização da autoestima, da  

autovalorização e da autoconfiança. 

A noção de família foi reforçada, as crianças levaram o que aprenderam para dentro 

das suas casas, atingindo positivamente o relacionamento dos familiares. Isso foi 

observado nos encontros que fazemos com as famílias aqui na Associação Fênix.  

Ainda dentro das famílias, muitos pais e responsáveis relataram que houve uma 

melhora significativa em relação ao comportamento, a disciplina e a 

responsabilidade dos filhos, que ficaram menos ociosos em suas casas e nas ruas, 

afastando-se das drogas e álcool.  
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Tudo isso trouxe um impacto positivo na comunidade como um todo, pois todos estão 

mais felizes e com a autoestima elevada. 

Houve também um impacto importante na vida escolar dos participantes, através do 

aumento do nível de atenção e interesse em aprender coisas novas. Isso levou a uma 

melhora no aprendizado e redução na taxa de ausência nas aulas. 

A partir da demanda do projeto Mosaico Sócio Cultural para o acompanhamento 

psicológico, a  Fênix criou o Projeto Construindo Relações que integrou as crianças, 

os pais e a escola dentro do tema sexualidade. Hoje, a partir desta iniciativa, a 

EMEF Maria Luiza lançou no mês de Abril/2017 um projeto semelhante, baseado no 

Construindo Relações, com a participação de todas as crianças da escola. 

Esse é um “spin-off” do Mosaico Sócio Cultural muito relevante e transformador 

para a comunidade. 

15. CONCLUSÃO 

O resultado de 2017 foi excelente, os números mostram uma evolução vertiginosa 

no número de assistidos nas diversas oficinas oferecidas. Apesar do encerramento 

do contrato de patrocínio da Petrobras conseguimos dar continuidade nas diversas 

oficinas, sem impacto no número de assistidos. 

Na área do desenvolvimento das crianças, o nível de satisfação foi alto, haja vista o 

comportamento delas e a evolução motora e no aprendizado, refletindo 

positivamente no rendimento escolar e na vida familiar. 

Como destaques, tivemos diversas crianças da Oficina de Balé, ganharam bolsas de 

balé avançado em academias de Jacareí, onde se destacaram também no jazz e no 

sapateado. Fizeram grandes apresentações com as academias. 

O Violão, a Flauta, o Coral e a Percussão da Fênix realizaram grandes 

apresentações, com destaque para o evento Te Ofereço Paz (no Parque Vicentina 

Aranha, em São José dos Campos), para os funcionários da Gerdau, Mars e Ericsson 

e também a interação com os formandos da Psicologia da Unip e oas alunos da escola 

Mater Dei de São José dos Campos. 

O grau de aprendizado e evolução dos participantes é notório, em todas as oficinas, 

com grande sucesso das apresentações, além de exposição e vendas de peças do 

patchwork.  

A Oficina de Capacitação também foi um sucesso, com dois jovens que foram 

estagiários da Empresa Masterfoods (Mars), de Guararema. Além disso, outras 

empresas se interessaram e consideram abrir oportunidades aos nossos jovens. 
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Tivemos também o Projeto Conectando Sonhos com patrocínio internacional da The 

REsource Foundation e Johnson dos Estados Unidos que capacitou 15 meninas em 

manutenção de computadores. Ao final do projeto cada uma levou o seu computador 

para casa. 

Nosso maior projeto, o Mosaico Sócio Cultural, com parceria da Petrobras, tinha 

previsão para 200 assistidos... Ao final do contrato alcançamos o número 338, muito 

além do previsto. 

 Expectativas do Projeto: Superadas 

 Objetivos dos Projetos: Totalmente alcançados 

 Outros resultados apresentados: 

 Assimilação de conhecimentos para o exercício da cidadania e, para 

o acesso a rede sócio assistencial; 

 Aquisição de habilidades para a vida diária e prática; 

 Fortalecimento de vínculos familiares; 

 Melhoria no relacionamento interpessoal; 

 Atitudes perante a vida; 

 Perseverança nos objetivos; 

 Saúde Emocional; 

 Saúde Física; 

 Sociabilidade; 

 Qualidade de vida; 

 Protagonismo Social; 

 Bem-estar subjetivo; 

 Empoderamento. 

 

Associação Fênix : Semeando sonhos, colhendo realizações... 

 


