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O Instituto Verdescola, é uma OSC – Organização da 
Sociedade Civil sem fins lucrativos, que promove a 
assistência social e a formação de cidadãos por meio 
da educação. Tem como missão educar e formar 
pessoas para que tenham autonomia para a vida, 
contribuindo para a melhoria da educação e da 
qualidade de vida dos moradores da Vila Sahy e 
entorno, na Costa Sul de São Sebastião. 

Em  2015 o Instituto Verdescola completou 10 anos 
de fundação, de ações e muitas conquistas 
finalizando o ano atendendo cerca de 1000 crianças, 
adolescente, jovens e adultos.   

A avaliação dos aprendizes realizada pelo Instituto 
confirma infelizmente a defasagem de aprendizagem 
nas habilidades de leitura e escrita, matemática e 
raciocínio lógico em aproximadamente a metade dos 
atendidos, incluindo aqueles que estão cursando o 
ensino médio nas escolas públicas. 

Como estes conteúdos são fundamentais para a 
aprendizagem das demais áreas de conhecimento e 
com o objetivo de garantir a aprendizagem de 
habilidades básicas de leitura e escrita bem como 
matemática e raciocínio lógico, o Verdescola iniciou 
uma reestruturação em suas práticas de reforço 
escolar por meio de uma parceria com a Somos 
Educação. 

Com essa parceria, os educadores iniciaram um 
grande processo de formação voltado para o 
desenvolvimento de habilidades sociais com o 
aprendizado de liderança e valores e para as 
atividades de letramento e matemática. Ao longo do 
segundo semestre, iniciou-se a implantação dessa 
metodologia para essas oficinas. 

O Núcleo Socioeducativo - Verdescola na Vila Sahy – 
foi portanto reestruturado, ampliando o período de 
reforço escolar e instrumentalizando os espaços e a 
equipe para a realização de um processo pedagógico 
estruturado, com objetivos de aprendizagem e 
metodologia definidos.  

O projeto Gerando Futuro, em parceria com a 
Petrobras, iniciou duas novas turmas, sendo uma de 

Reforço Escolar (maio/15) e em julho a turma de 
qualificação profissional nos cursos de Auxiliar 
Administrativo, Técnicas Operacionais e Controles 
em Hotelaria e Inglês Básico em parceria com o 
SENAC.  

O projeto Verdesporte na Areia, ampliou 
atendimento desenvolvendo programa esportivo 
educacional, visando a formação integral de crianças 
e adolescentes, de idade entre 05 a 18 anos. 

Foi dada continuidade na parceria com o Centro 
Paula Souza para realização de cursos 
profissionalizantes da ETEC e do programa Via 
Rápida. Em 2015 recebemos a carreta de Imagem 
Pessoal (cabelereiro, maquiagem e manicure), foi 
iniciada a turma de Técnico em Informática e abertas 
as inscrições para o Vestibulinho para Técnico em 
Cozinha (iniciará as aulas no 1º semestre de 2016), 
ambos da ETEC no período noturno na sede do 
Verdescola. 

Com o Instituto Capim Santo, foi dada continuidade 
na parceria para realização do curso de Gastronomia 
para Assistentes de Cozinha Profissional, com a 
curadoria da chef Morena Leite. Foram 05 turmas 
com cerca de 20 participantes cada. 

O Relatório anual de 2015 apresenta as mais 
relevantes realizações do Instituto e esperamos que 
essas informações sejam capazes de auxiliar a 
avaliação dos avanços e a qualidade dos resultados. 

 O Verdescola agradece a todos os parceiros, 
apoiadores, o compromisso de sua equipe e a 
comunidade. Aqueles que contribuem para o nosso 
crescimento e criam oportunidades para 
alcançarmos patamares ainda mais elevados. Juntos 
podemos gerar maior impacto social por meio da 
educação, cidadania, consciência socioambiental, 
formação profissional e, sobretudo, um futuro 
melhor. 

 

 
Maria Antonia Civita 

Presidente 

1. APRESENTAÇÃO 



Relatório de Atividades 2015 

2. QUEM SOMOS 

O Instituto Verdescola é uma organização não governamental de interesse público, sem fins 
lucrativos, criada em setembro de 2005 com o objetivo de promover a educação por meio de apoio 
socioeducativo para crianças, adolescentes, jovens e adultos visando o exercício da cidadania e a 
promoção do desenvolvimento sustentável, além de desenvolver trabalhos focados na formação de 
grupos produtivos para a geração de renda complementar, formando consequentemente, cidadãos 
conscientes e comprometidos. 
 
 Atendemos cerca de 1000 crianças, adolescentes, jovens e adultos.  
 
 Atua em São Sebastião, Litoral Norte do estado de São Paulo, na Vila Sahy com os projetos 

Núcleo Socioeducativo, Gerando Futuro, Verdesporte na Areia e Projeto Espetáculo. 
 

 Equipe de 56 colaboradores e 2 voluntários (dez/15). 
 

MISSÃO 
Educar e formar pessoas para que 

tenham autonomia para vida. 
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PILARES EIXOS DE ATUAÇÃO 

CIDADANIA E VALORES  
DESEN. COMUNITÁRIO 

SUSTENTABILIDADE 
PROTAGONISMO 

REFORÇO ESCOLAR 
ARTE E CULTURA 
MEIO AMBIENTE 

ESPORTE 
QUALIFICAÇÃO  

GERAÇÃO DE RENDA 

APRENDIZ 

EDUCAÇÃO 
INTEGRAL 

EDUCAÇÃO 
DEMOCRÁTICA 

ARTICULAÇÃO 
COM A REDE 

PÚBLICA 

VÍNCULO NO 
PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 

PRINCÍPIOS NORTEADORES 
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3. ONDE ATUAMOS 
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  São Sebastião 
  Praias Sahy e Baleia 

Estado de  
São  Paulo 

Comunidades 
Atendidas 

Nº 
Pessoas 

Vila Sahy 1.625 

Barra do Sahy 394 

Baleia Verde 387 

Total 2.800 

Fonte: IBGE (CENSO 2010)  

30%  dessa população 
é atendida pelo 
Verdescola. 

O Instituto Verdescola atua na Vila Sahy em São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo/SP. 
 
A Vila Sahy sofre com as consequências da invasão desordenada como falta de infraestrutura básica 
entre elas saneamento e coleta de resíduos e possui a 27ª colocação em termos de renda média por 
domicílio de São Sebastião/SP. A comunidade sofre ainda com a falta de área de convivência e lazer e 
apesar da proximidade com a praia, as crianças e adolescentes não têm fácil acesso a ela, pois a 
comunidade está situada no outro lado da Rodovia Rio-Santos (lado oposto à praia). 
  
Esta região de São Sebastião/SP obteve um IPVS 6 (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) – 
vulnerabilidade muito alta, com grande concentração de famílias jovens. A combinação entre chefes 
jovens, com baixos níveis de renda e de escolaridade, e presença significativa de crianças pequenas, 
permite inferir ser este o grupo de maior vulnerabilidade à pobreza (fonte: www.al.sp.gov.br). 
 
A oferta de trabalho no bairro da Vila Sahy é sazonal por se tratar de uma região litorânea distante do 
centro e muitas famílias vivem do trabalho nas casas de veraneio, em pousadas e de serviços na 
construção civil.  

Sede  
Verdescola 

Futura Sede  
Ginásio Poliesportivo 

(em construção) 

Foto aérea da comunidade da Vila Sahy 

http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
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4. PROJETOS 

O Instituto Verdescola atua em São Sebastião, na Vila Sahy, Litoral Norte de 

São Paulo. Em 2015 executou os seguintes projetos: Núcleo Socioeducativo, 

Gerando Futuro, Verdesporte na Areia e Projeto Espetáculo.  

 

 

  São Sebastião 

  São Paulo 

 Núcleo Socioeducativo 
 

Verdesporte na Areia 
 

 Projeto Espetáculo 
  
 Gerando Futuro 

 
 Geração de Renda  

 
 Capacitações 

Cozinha Experimental 
 ETEC – Via Rápida 
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4.1 Núcleo Socioeducativo 

Iniciamos 2015 com o objetivo de contribuir com a comunidade neste período (janeiro). Para isso,  
o Verdescola organizou uma Programação de Férias em período integral, proporcionando que as 
crianças e/ou adolescente permanecerem das 8h à 17h no Instituto, de acordo com sua livre 
escolha. 
 
Desta maneira buscamos participar da realidade de nossa comunidade oferecendo um programa 
de ação de acordo com as necessidades apresentadas em nossas reuniões de pais e na Associação 
de Moradores. 
 
Durante o ano de 2015 foram 410 participantes inscritos nas atividades do Núcleo 
Socioeducativo. Devemos ressaltar o aumento na participação da comunidade nas atividades e 
eventos do Instituto. 
 
Neste ano continuamos estreitando a parceria com Secretaria da Educação e as Escolas do 
entorno, principalmente com a EM Henrique Tavares, escola com a qual compartilhamos o maior 
numero de aprendizes, e a EMEI Sonho de Criança, que dispõe de 03 salas dentro do Instituto com 
um atendimento em média de 129 crianças nos dois turnos.  
  
Durante o ano de 2015: 
 
 Em parceria com a AMOVILA – Associação de Moradores e  o ICC – Instituto Conservação 
Costeira, realizamos a integração da comunidade com o meio onde vivem, abrangendo 
praticamente todas as faixas etárias e apresentando aspectos da comunidade, do bairro, do 
ambiente e dos recursos naturais. Além de dois Mutirões de Limpeza com o objetivo de 
conscientizar a população sobre o descarte adequado de resíduos e as consequências do descarte 
inadequado, mostrando que esta é uma ação que apenas se concretiza com a participação de 
todos os moradores, de organizações civis e do poder público. 

 
Em agosto, os educadores iniciaram um grande processo de formação realizado em parceria 
com a Somos Educação. As formações estão voltadas para o desenvolvimento de habilidades 
sociais com o aprendizado de liderança e valores e para as atividades de letramento e 
matemática. Ainda no final do mês iniciamos o programa O Líder em Mim, que é fundamentado 
em valores, na busca de melhorar a cidadania,  a autoconfiança, o trabalho em equipe, a iniciativa, 
a criatividade, a liderança e a capacidade de solucionar problemas.  
 
Promovemos ações relacionadas à saúde, festivais, eventos em datas especiais, dias 
comemorativos, discussão de assuntos de interesses local, regional e geral, inclusão social, 
passeios e visitas monitoradas. Fomentamos por meio de diversas atividades os conceitos de 
cidadania, respeito ao próximo, respeito ao patrimônio público e etc. 
 
 Fortalecemos as parcerias com Petrobras – por meio do Programa Petrobras Socioambiental, 
Prefeitura de São Sebastião, Ecopav, Instituto Carlyle e Instituto HSBC Solidariedade.  
 
 

7 



Relatório de Atividades 2015 

4.1 Núcleo Socioeducativo 

Objetivo 

Promover a educação e o desenvolvimento humano e comunitário por meio de ações 

socioeducativas e socioambientais. 

Público Alvo 

Crianças, adolescentes, jovens e adultos 

da comunidade da Vila Sahy e entorno. 

TOTAL PARTICIPANTES – 410 (dez/15) 

Atendidos Período Atividades Oferecidas 

410 Contraturno escolar  
(241 manhã e 169 tarde) 

Reforço escolar, letramento, brinquedoteca/lógica, 
educação ambiental, leitura e interpretação, 
música e percussão, informática, arte ambiental, 
Robótica/Lego, capoeira, entre outras.  
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Reforço Escolar 

Oficinas de Educomunicação 
(Jornal, Rádio e Fotografia) 
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4.1 Núcleo Socioeducativo 
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Oficinas optativas: 
 
Às quartas-feiras são destinadas para as oficinas optativas: Hip Hop, Balé, Teatro, Música (violão, coral e 
percussão) e Inglês. Os alunos do Núcleo Socioeducativo podem escolher até duas atividades para 
participar no turno que frequentam o Verdescola.  

O Núcleo Socioeducativo é um programa multidisciplinar, que abarca arte e cultura, educação ambiental 
e cidadania, educomunicação, leitura, escrita, oralidade, matemática e raciocínio lógico e esporte a fim 
de contribuir efetivamente com a educação de crianças e jovens da região, ampliando seus 
conhecimentos e melhorando seu desempenho escolar. 
 
O Núcleo Socioeducativo está dividido em subnúcleos, conforme tabela abaixo: 

Subnúcleos Descrição 

Educação Infantil 

Com atividades voltadas para o universo lúdico, que são adequadas ao 
desenvolvimento das dimensões sócio afetivas, intelectuais e físicas dos 
aprendizes e proporcionar condições para que desenvolvam sua capacidade 
sensório-motora, iniciativa, responsabilidade, autonomia e criatividade, 
bem como hábitos, procedimentos e atitudes. 

Linguagem -  Reforço 
Escolar 
(Matemática, Letramento, 
Lego e Khan Academy) 

Voltado para o letramento e numeramento buscando desenvolver 
competências e habilidades como encantamento pela leitura e pela escrita, 
alfabetização de todos os alunos do Verdescola, capacidade de criar textos 
claros e coerentes e a  capacidade de ler e compreender textos. 
As atividades de reforço escolar, desde o segundo semestre de 2015, estão 
apoiados por recursos pedagógicos da Somos Educação. 

Educomunicação 
(Jornal, Fotografia, Rádio e 
Informática) 

Oferece instrumentos para a melhoria no aprendizado da leitura e da 
escrita, estimulando a postura crítica e participativa nas questões 
sociocomunitárias e socioambientais, por meio da elaboração e 
desenvolvimento de um jornal (impresso e digital), de aulas de fotografia e 
programas de rádio veiculados no Instituto e na praça da Vila Sahy. 

Arte e Cultura 
(Arte Ambiental, Cerâmica, 
Capoeira, Culinária, Hip 
Hop, Balé, Violão, Canto,   
Percussão e Teatro) 

Visam a inclusão cultural valorizando habilidades criativas e expressivas do 
público  participante e ampliando seu repertório, com o objetivo de 
trabalhar a expressão dos alunos com outras linguagens além da verbal, 
incentivando-os a aprender a dar forma para as ideias. Busca desenvolver 
capacidades para o “saber fazer”, estimula a autoria, a pesquisa, a 
experiência e a o trabalho em grupo.  

Educação Ambiental 
(Experiências científicas, 
Horta orgânica, 
Compostagem e 
Minhocário) 

O principal objetivo é criar uma nova mentalidade de como usufruir dos 
recursos oferecidos pela natureza, criando assim um novo modelo de 
comportamento, buscando um equilíbrio entre o homem e o ambiente. É 
uma oficina voltada para o desenvolvimento de consciência crítica e ativa 
sobre as questões que envolvem a preservação ambiental. 
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6% 
18% 

24% 
24% 

18% 

10% 

5 anos

6 e 7 anos

8 e 9 anos

10 e 11 anos

12 e 13 anos

14 a 16 anos

17% 

51% 

3% 

2% 

1% 

25% 
1% 

EMEI Sonho de Criança
E M Henrique Tavares (Fundamental 1)
E E Plinio Gonçalves (Ensino Médio – Juquehy) 
E M Antonio Luis Monteiro (Fundamental II – Boiçucanga) 
Colégio Objetivo – Boiçucanga  
E M Nair Ribeiro (Fundamental I e II – Juquehy) 
Outras

4.1 Atendidos 

Faixa Etária 

Localidade dos Atendidos 

90% entre 05 e 13 anos 
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67% dos atendidos residem no 
bairro da Vila Sahy. 

Escolas dos Atendidos 

Recreação - Educação Infantil 

5% 

67% 

10% 

7% 

6% 
5% 

Baleia

Vila Sahy

Baleia Verde

Barra do Sahy

Vila Paraiso

Outros

Alimentação 

Média mensal de 14.847 refeições 
servidas. 
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4.1 Jornal Verde Vila 

Jornal Verde Vila 
 
O Jornal Verde Vila é produzido pelos alunos da oficina de Jornal no núcleo Socioeducativo 
(Verdescola na Vila Sahy) que, sob a orientação dos educadores, desenvolvem diversas atividades 
como: entrevistas, fotografias, desenhos em quadrinhos, fotonovelas, produção de texto 
jornalístico, etc.  

O Verde Vila é distribuído na comunidade da Vila Sahy e entorno, parceiros do Instituto, escolas 
da região, secretarias municipais, entre outros. 

Em 2015, foram 02 edições, com a tiragem de 1.000 exemplares por edição. 

Finalizamos o ano na 17°edição. 

  Edição 16 – janeiro a abril/2015 
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  Edição 17 – maio a setembro/2015 
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4.1 Campanha Vila Limpa 

 
 

Campanha Vila Limpa  

Campanha Vila Limpa é uma 
realização  do Verdescola e da 
AMOVILA, e tem como objetivo 
mobilizar e conscientizar a 
comunidade na questão do descarte 
correto dos resíduos sólidos.  

Mutirão da Limpeza (Abril e Setembro/2015) 

Durante o ano de 2015 aconteceram alguns Mutirões de Limpeza e Conscientização da 
Campanha Vila Limpa na comunidade da Vila Sahy. 

No VII Mutirão realizado em 16 de setembro, organizado pelo Verdescola e AMOVILA foram 
retirados cerca de 300kg de lixo.  
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Demonstrativo do Decréscimo do Lixo Retirado 

KG

Resultado: Redução de cerca de 90% em relação a 2010 
e a mobilização/conscientização da comunidade. 

Reuniões Campanha Vila Limpa - participação de 

moradores e parceiros, como a Ecopav, AMOVila, 

ICC-Instituto de Conservação Costeira e a 

Prefeitura de São Sebastião. 
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4.1 Avaliação e Depoimentos 

“Acho que o Verdescola foi uma das melhores 

coisas que aconteceram no nosso bairro. 

Trouxe muitas oportunidades para as crianças 

e adultos e tem ajudado a comunidade a se 

desenvolver e crescer.” 

Depoimento de Luciene Baltar da Silva,  mãe de aluno.  
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“A maioria dos alunos da Escola são 

atendidos no contraturno com atividades 

complementares que são importantes para o 

desenvolvimento dessas crianças, pois 

reforçam o aprendizado. Dificilmente elas 

conseguiriam cursos com a qualidade 

propiciada pelo Verdescola.” 

Depoimento de Hermínia Tabello de Carvalho,  Diretora da EM 
Henrique Tavares de Jesus.  

“Agradeço a aprendizagem da minha filha, 

depois dessas aulas vejo muita evolução na 

vida dela.” 

Depoimento de Luzinete Silva Carvalho,  mãe de aluno.  

O que o seu filho aprende no Verdescola? Você acha que o Verdescola contribui 
para o desenvolvimento de seu filho? 

Dos que responderam SIM,  destacamos que: 
25% acham que auxilia no desenvolvimento dos filhos; 
8%  que os filhos estão mais comunicativos; 
7,5% que contribui nas tarefas escolares. 

Questionário aplicado em 25 de novembro de 2015 na reunião de pais de alunos do Verdescola. 

100% 

0% 

Sim

Não

23% 

14% 

17% 
20% 

14% 
12% 

Aprende a ler,
matemática, arte,
fotografia e esporte
Respeitar o meio
ambiente

Respeitar e
compartilhar

Regras e valores

Ser cidadão

Responsabilidade
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4.1 Principais Ações e Eventos 

Férias 2015 (Janeiro/15) 
Em janeiro, com o objetivo de contribuir com a 
comunidade neste período o Verdescola organizou 
uma Programação de Férias em período integral, 
proporcionando as crianças e/ou adolescente que 
permaneçam das 8h à 17h no Instituto, de acordo 
com sua livre escolha. 
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Carnaval (Fevereiro/15) 
Samba enredo, comissão de frente, decoração, 
máscaras, fantasias e muita animação. Uma semana 
inteira de preparação para o baile da sexta feira de 
carnaval, no Instituto Verdescola.  
Com o enredo “Água Natural do Litoral” crianças, 
jovens e educadores divididos na bateria, comissão de 
frente e foliões saíram nas ruas da comunidade da Vila 
Sahy para abrir o carnaval 2015 e aquecer os 
tamborins para o baile que se seguiu na sede do 
Instituto.  

Caixa D’Água doada ao Verdescola (Fevereiro/15) 
Cerca de 100 crianças e adolescentes do Verdescola, 
juntamente com representantes da Instituição e da 
Acqualimp, participaram do evento que aconteceu na 
sede do Instituto em 27 de fevereiro.  
O tanque de 15 mil litros de água foi grafitado 
durante uma ação colaborativa, coordenada pelo 
“artivista” Mundano, na praia de Maresias, em 
janeiro. O reservatório servirá para captar água de 
chuva e, assim, ser utilizada na rotina do Instituto. 
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Semana do Meio Ambiente (Junho/15) 
A Semana do Meio Ambiente de 2015 do Verdescola na 
Vila Sahy teve como objetivo reforçar as práticas 
educativas socioambientais aplicadas diariamente na 
Instituição. Visita ao entorno do Rio Sahy e à cachoeira 
Ribeirão do Itu, com a realização de trilha as 
características da Mata Atlântica, mini trilhas pelo 
manguezal, brincadeiras na areia e recolhimento de lixo 
com a equipe do Verdesporte, foram algumas das 
atividades realizadas.  

4.1 Principais Ações e Eventos 

Primeira Reunião de Pais 2015 (Março/15) 
Em 11 de março, o Verdescola realizou a primeira 
reunião de pais do ano, em que foi apresentado: o 
calendário anual, as novas ações pedagógicas do 
Instituto, como o aprofundamento das oficinas de 
matemática, leitura e produção de texto, os horários 
de atendimento e o funcionamento das matrículas. 
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Mutirão de Limpeza (Abril/15) 
Em 14 de abril, alunos e educadores do Verdescola, 
moradores voluntários e parceiros - entre eles Sabesp, 
Ecopav, Instituto de Conservação Costeira, Defesa Civil 
e Secretaria de Saúde - se espalharam pelas ruas e 
vielas da comunidade da Vila Sahy para conscientizar 
sobre a importância do descarte correto dos resíduos e 
as doenças causadas pelo acúmulo dele, como a 
dengue, verminose e leptospirose.  

Sarau Literário (Maio/15) 
O Sarau Literário do Verdescola, que aconteceu em 22 
de maio, mesclou arte, música e leitura para 
contemplar palavras e atos da expressão dos alunos, 
artistas locais e educadores. Poesias, mímicas, rock in 
roll, circo, músicas da natureza, móbiles poéticos, trava 
línguas, cordel, quiz de matemática e gincana das 
olimpíadas foram as atrações, que tiveram como eixo 
principal – aproximar e encantar os alunos do Instituto 
e também da escola municipal da Barra do Sahy para a 
importância da leitura.  
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Festa Junina (Junho/15) 
A festa junina do Verdescola na Vila Sahy neste ano 
usou e abusou das estampas de chita colorindo os 
espaços do Instituto com peças originais e inéditas 
produzidas pelas alunas do grupo de Geração de Renda. 
A sinalização e decoração das barracas, bandeirinhas e 
cortinas foram cuidadosamente elaboradas com a 
preocupação do reaproveitamento de tecidos, móveis e 
papelão. Para a estrutura das barracas foram utilizados 
bambu e folhas de palmeira.  

Férias no Verdescola na Vila Sahy (Julho/15) 
A programação de férias durante o mês de Julho contou 
com um cronograma semanal de oficinas voltadas para 
a diversão, a brincadeira, e o protagonismo, em que os 
aprendizes podiam escolher as atividades que 
desejavam fazer, exercendo sua autonomia.  
Foi realizado também uma visita ao Mercado Municipal 
e o Museu Catavento em São Paulo. Para esta ação as 
crianças e adolescentes receberam funções de 
organizar as listas de alunos participantes, divulgar a 
programação para todos e pesquisar na internet 
informações sobre os espaços a serem visitados, o que 
permitiu que conteúdos fossem aprendidos na prática.  

VII Mutirão de Limpeza (Setembro/15) 
O VII Mutirão de Limpeza e Conscientização da 
Campanha Vila Limpa desenvolveu estratégias para 
fortalecer parcerias com comerciantes e moradores no 
descarte correto do lixo gerado na Vila Sahy.  
Para isso, crianças e jovens do Instituto Verdescola 
conversaram e cadastraram moradores e comerciantes 
interessados em contribuir com o repasse de 
informações. Outra novidade deste mutirão foi a 
colocação das placas informativas próximas aos 
coletores.  
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IX Encontro de Capoeira de Angola (Setembro/2015)  
A nona edição do Encontro de Capoeira de Angola 
recebeu na comunidade da Vila Sahy importantes 
mestres de capoeira de várias regiões do País, que 
proporcionou aos participantes momentos de grande 
aprendizado com o objetivo de multiplicar as diversas 
técnicas nos grupos locais. O Encontro contou com 
importantes parcerias como Prefeitura de São 
Sebastião por meio da Secretaria de Cultura e Esporte, 
Instituto Verdescola, associações e comércios locais.  

Semana da Criança (Outubro/15) 
Aconteceram de 13 a 16 de outubro as 
comemorações da Semana da Criança de 2015 no 
Verdescola na Vila Sahy. Foram 04 dias com atividades 
recreativas e muitas brincadeiras. 
No dia 16 finalizando as atividades da semana da 
criança realizamos o Sarau Literário com 
apresentações de esquetes teatrais, capoeira, musica 
e leituras de poemas, estimulando nossos alunos à 
leitura, na oratória e audição.  

IV Soletrar Bom de Letra (Outubro/15) 
Em parceria com as escolas Estaduais e Municipais da 
região foi realizado o IV Soletrar Bom de Letra - 
concurso de soletração do Instituto Verdescola. Após 
selecionados 3 alunos de cada categoria, (Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio), dois educadores de 
linguagem do Instituto realizaram a semifinal nas 
escolas. Todos os semifinalistas foram premiados com 
livros e somente 1 finalista de cada escola participou da 
grande final realizada no Verdescola, que contou com 
premiações diversas conforme classificação.  
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2º Festival de Música de Ilhabela (Novembro/15) 
Alunos do Verdescola participaram em 14 de novembro 
do 2º Festival de Música nas Escolas de Ilha Bela, com 
instrumentos construídos a partir de lixo retirado do 
mar e encostas.  
Tocando ritmos do Brasil, o educador Duda Neves 
realizou junto com os seus alunos uma linda 
apresentação de música, arte e sustentabilidade. Após a 
apresentação no evento, os educandos realizaram um 
tour pela cidade e finalizaram em grande estilo com 
uma apresentação a beira mar na Praia Grande em São 
Sebastião  

Elavon parceira do Verdescola (Dezembro/15) 
Os colaboradores da empresa Elavon se cotizaram para 
distribuírem presentes aos alunos do Verdescola. 
Passaram o dia no Instituto na Vila Sahy, participando do 
almoço de Natal.  
Muito emocionados os funcionários se organizaram no 
galpão para a entrega dos presentes e em seguida 
realizaram uma visita às instalações e oficinas do 
Instituto.  

Verdefestival - 10 anos  do Verdescola Dezembro/15) 
O evento aconteceu em 9 de dezembro na sede do 
Verdescola e contou apresentações dos alunos e espaços 
com oficinas, exposições e vivências que, de alguma 
maneira, faziam os visitantes conhecerem ou relembrarem 
estes anos do história do Instituto. Transformar uma 
comunidade por meio de práticas socioambientais foi a 
proposta do Verdescola, quando em 2005 por meio de sua 
fundadora e presidente Maria Antonia Civita, iniciou os 
seus trabalhos, em princípio na cidade de São Paulo e 
depois na comunidade da Vila Sahy.  
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• Segunda  a  Sexta – feira: 

(Praia da Baleia) Canto Magico e quadra do 
Verdescola na Vila Sahy 

• Manhã: das 08h às 11h30  (04 turmas) 

• Tarde:    das 13h30 às  16h30hs (04 turmas) 
 

Objetivo 
Desenvolver junto à comunidade da Vila Sahy e entorno, São Sebastião, SP, programa esportivo 
de cunho educacional, visando a formação integral de crianças e adolescentes como cidadãos 
críticos e participativos. 

Atividades oferecidas 

Aulas de futebol, vôlei, surf, 
basquete, recreação, jogos e apoio 

psicossocial. 

Dias e Horários 

Voleibol de praia 

Futebol na areia 

Futebol, vôlei e basquete na quadra do Verdescola 

Petrobras M Esporte 
(Lei de Incentivo ao Esporte) 

280 280 

TOTAL = 560* 

* Das 560, 327 pessoas frequentam o Verdescola em 
outros projetos. 

540 pessoas com idade entre 04 a 18 anos 
20 com idade entre 19 a 59 anos  

da comunidade da Vila Sahy e entorno. 

Alimentação 

Média mensal de 3.402 refeições 
servidas. 
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Resultados obtidos 3º ano de projeto 

 85% dos alunos estão mais participativos com noções 
de cidadania e valores morais, com maior autonomia 
nas atividades. 
 

 Alunos mais concentrados e envolvidos na 
participação da construção das atividades proposta 
pelos educadores. 
 

 Com as temáticas trabalhadas "Cidadania e Esporte 
na Construção da Cidadania" observou-se que 84% 
dos alunos estão mais conscientes de direitos e 
deveres, com atitudes de cooperatividade se fazendo 
presente tanto nas atividades esportivas quanto nas 
atividades cotidianas e escolares..  

Consciência Socioambiental 
Alunos mais conscientes sobre as questões ambientais   

Realizando um comparativo com o ano de 2013 (primeiro ano do projeto), foi  verificado, por meio de questionário 
aplicado aos aprendizes,  um aumento no percentual de aproximadamente 12% que passaram a separar o lixo nas suas 

residências . Também foi percebido que 85% sabem da importância da preservação do local onde vivem e entorno 
(praias, rios, mangues, etc.) para uma melhor qualidade de vida no presente e no futuro. 

Rodas de conversa sobre temas diversos 

Aulas de surf  todas a quartas-feiras 

85% 

15% 

Relaciona os recursos naturais  com sua vida 

Sim

Não
67% 

33% 

Realiza a separação do lixo em casa 

Sim

Não



Relatório de Atividades 2015 

4.2 Principais Ações e Eventos 

21 

Reflorestamento do Jundu na praia da Baleia 
(Agosto/2015)   
Aproximadamente 40 alunos do Verdesporte na Areia 
participaram do reflorestamento do Jundu na praia da 
Baleia em São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo. 
Jundu é uma vegetação típica do Litoral, muito 
importante para a preservação do ecossistema e para 
manter a qualidade das praias e das ondas. 

Partida de Futsal (Março/2015)   
Foi realizado em 25 de março na Escola Estadual Walkir 
Vergani, em Boiçucanga, um jogo de Futsal para a faixa 
etária de 14 a 16 anos. O objetivo da partida foi dar 
continuidade às atividades de futebol do Verdesporte na 
Areia. Essa iniciativa buscou também aumentar a 
integração das atividades do Instituto Verdescola com as 
escolas da região e disseminar a importância do esporte 
como promoção da saúde.  

I Festival de Esportes (Junho/15) 
O I Festival de Esportes de 2015 aconteceu nos dias 29 e 
30 de junho. Neste Festival de Esporte optamos pelos 
Jogos Cooperativos onde todos participaram para 
superar um desafio em comum pelo simples prazer de 
jogar, misturando as faixas etárias buscou-se reforçar o 
vínculo entre os alunos melhorando as relações 
interpessoais, estimulando o respeito as diferenças, 
cooperação e superação em que o melhor ou maior 
colabora e ajuda os menos habilidosos e menores, 
evidenciando as capacidades individuais. 
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I Festival de Surf do Verdescola (Dezembro/2015)  
Adolescentes do Instituto que frequentam as oficinas de 
Surf do Verdesporte participaram na Praia da Baleia do I 
Festival de Surf, que fez parte da programação do Festival 
de Esportes. O evento do projeto Verdesporte na Areia 
teve um total de 30 participantes em duas categorias: 
espuma e júnior.  
O Festival contou com o apoio de Luciano Prado, 
conselheiro do Verdescola.  

II Campeonato de Futsal do Verdescola (Novembro/2015)   
Com etapas realizadas todas as quartas-feiras, o II 
Campeonato de Futsal realizado pelo projeto Verdesporte 
na Areia, teve duração de 03 meses.  
O evento contou com 05 times que tinham nomes das 
equipes de futebol do campeonato brasileiro, escolhidas 
pelos alunos. A primeira partida aconteceu em 02 de julho 
e a final em 18 de novembro, totalizando 20 jogos.  

II Festival de Esportes (Dezembro/15) 
O II Festival de Esportes de 2015 teve como principal 
objetivo promover a integração dos alunos com os 
colegas de outras turmas. No primeiro dia todas as 
turmas foram para a praia da Baleia e lá se divertiram 
entre as atividade oferecidas como  escultura de areia, 
futebol, voleibol, frescobol, brincadeiras, gincanas e 
diferentes tipos de corrida.  
No segundo dia foi oferecido um campeonato de futsal na 
quadra do Verdescola, que teve grande participação de 
jogadores e torcedores. 
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Neste primeiro momento do projeto o objetivo foi permitir aos jovens iniciantes os primeiros contatos com 
cada uma das linguagens que compõe a elaboração de um espetáculo teatral. Nossa ideia é permitir por meio 
de encontros práticos a livre criação e a apropriação dos exercícios e das técnicas características de cada uma 
das linguagens abordadas.  Eles puderam ainda fazer a intersecção entre iluminação e cenário, dança e 
música, texto e jogo cênico cujo objetivo foi o de ampliar o escopo criador. 
 
O roteiro do espetáculo começou a ser traçado e em 2016 para a elaboração do espetáculo em processo 
colaborativo. Alunos/artistas mais artistas/condutores criarão em colaboração o espetáculo que fará suas 
apresentações públicas em Junho de 2016. 
 

4.3 Projeto Espetáculo 
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Objetivo 
O objetivo do projeto é a criação e realização de um espetáculo de teatro. Todos os integrantes 
passarão por aulas de iniciação artística em cada uma das áreas teatrais para que possam 
entender o processo de criação de uma peça teatral. 

Atividades oferecidas 

Interpretação, Dança, Expressão Corporal, 
Iluminação, Cenários, Figurinos, Maquiagem, 

Dramaturgia e Criação Musical. 

Oficina de Maquiagem 

Público Alvo 

São cerca de 100 pessoas (crianças, 

adolescentes e jovens) que frequentam 

o Verdescola na Vila Sahy aos sábados.  
Oficina de Dança 

PRONAC  nº: 1410601  
Data da Publicação no DOU:  
22/12/2014 – nº 247 
 
Início: agosto/15 
Término: junho/16 
 

* Das 100, 54 pessoas frequentam o Verdescola 
em outros projetos. 

Alimentação 
Média mensal de 360 refeições servidas. 
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51% 
39% 

10% 

E.E. Walkir Vergani

E.E. Plínio Gonçalves
de Oliveira

E.E. Profª Sebastiana
Costa Bittencourt

4.4 Gerando Futuro 

Objetivo 

Melhorar a qualidade do conhecimento e do rendimento escolar de adolescentes e jovens que 
estejam inseridos na rede pública de ensino do Município de São Sebastião e inserção no mercado de 
trabalho.  

Localidade dos alunos atendidos 

Público Alvo 
 55 alunos Reforço Escolar  
 60 alunos para os cursos do SENAC 
Idade de 15 a 19 anos. 

Turma Reforço Escolar 
 
Iniciada as aulas em maio de 2015, nas salas 
específicas para o projeto na nova sede. Essa 
turma teve duração de nove meses,  com aulas de 
português, matemática e raciocínio lógico, de 
segunda a sexta no contraturno escolar (manhã e 
tarde).  
 
Além disso, os alunos contaram com apoio de 
psicólogo na orientação profissional.  
 
A carga horária total do projeto foi de 807 
horas/aulas. 
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Escolas dos atendidos 

Aulas de reforço escolar 

Plataforma online  Khan Academy para 
ensino da matemática 

29% 

9% 

5% 
9% 

14% 

6% 

18% 

8% 
2% 

Vila Sahy

Baleia

Barra do Sahy

Barra do Uma

Boiçucanga

Boracéia

Cambury

Juquehy

Outros

Alimentação 

Média mensal de 1.733 refeições servidas. 
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Turmas Auxiliar Administrativo, Técnicas 
Operacionais e Controles em Hotelaria e Inglês 
Básico  (SENAC)  
 
Em abril de 2015, teve início o curso de Inglês Básico 
e Inglês para Hotelaria para as turmas de 2014.  
Em julho, foi iniciada com a duração de três meses 
com aulas teóricas e práticas para o curso de auxiliar 
administrativo (rotina básicas de escritório, áreas e 
funções empresariais, etc.) e Técnicas Operacionais 
e Controles em Hotelaria (recepção e atendimento, 
reservas, compras, departamento pessoal, etc.) para 
as novas turmas de 2015. 
 
Para essas novas turmas do SENAC, o curso de Inglês 
Básico acontecerá no primeiro semestre de 2016. 
 
A carga horária total do projeto foi de 160 
horas/aulas para cada curso. 
 
 

Em dezembro/2015, 46 novos alunos concluíram 
os cursos e foram certificados pelo SENAC. 
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Dos 170 
participantes  

153 concluíram 

- 90% - 
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Dos 153 alunos 
que concluíram,         

108 estão  
trabalhando no 

segmento de 
serviços em geral 
(hotéis/pousadas, 
restaurantes, etc.) FA
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Faixa salarial 
mensal de  

 R$ 500,00 a        
R$ 2.500,00. 

RESULTADOS 

Oficina criação de aplicativos 

Criação e apresentação de maquete de 
hotel com Lego 

Foi dada continuidade à parceria com a Fundação Lemann na utilização da plataforma de ensino 
KHAN ACADEMY, que via internet ajuda os alunos no aprendizado da disciplina de matemática. É 
importante ressaltar que neste sistema, cada aluno evolui de maneira individual, ou seja, 
desenvolvendo determinado conteúdo no seu ritmo.  
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Formatura Gerando Futuro  (Maio/2015) 
Aconteceu em 13 de maio às 19h, na sede do Verdescola 
na Vila Sahy, a Cerimônia de Formatura dos alunos da 
turma do I Ciclo (2014-2015) – Reforço Escolar. Evento 
cercado de muita emoção para os alunos, pais e equipe 
técnica do projeto. 120 pessoas participaram deste 
evento. Sendo 34 jovens certificados na conclusão de 
mais um ciclo, que abrangeu Língua Portuguesa, 
Matemática, Raciocínio Lógico e Tópicos Especiais. 

Visita dos alunos da E.E. Luís de Magalhães (Abril/2015)  
Em 07 de abril os alunos do Gerando Futuro, projeto 
patrocinado pela Petrobras, receberem a visita para um 
bate-papo de 12 alunos do último ano do ensino médio 
da E.E Luís Magalhães de Araújo, localizada na região do 
Jardim Ângela, São Paulo/SP, que foram escolhidos para 
irem as Olimpíadas de Raciocínio Lógico na Índia, por 
terem obtido notas altas nas provas..  

Encontro com Eduardo Lyra – Jovens Falcões 
(Junho/2015) 
Em 24 de junho o Verdescola recebeu a visita do 
jornalista, escritor e empreendedor social Eduardo Lyra, 
que é conhecido como um escritor que mostra à 
sociedade histórias inspiradoras de jovens de periferia 
que, mesmo com todos os motivos para optar pela 
desistência, insistiram na mudança radical de suas vidas 
e de todas as condições de vida desfavoráveis, 
transformando seu futuro assim como aqueles à volta.  

Seminário “Jovens Falcões” (Julho/2015)  
O seminário apresentado em 23 de julho foi 
desenvolvido na matéria de Língua Portuguesa tendo 
como base o livro “Jovens Falcões” com o grupo do 
Gerando Futuro, e teve como objetivos pedagógicos o 
incentivo a leitura, interpretação de texto, oralidade e 
construções de processos harmônicos entre fala e 
escrita.  
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Fazer e Aprender (Agosto/2015) 
A empresa Fábrica de Aplicativos realizou no Instituto 
Verdescola, com base na palestra realizada por Evandro 
Ariki e Ken Komiya em abril, encontros com jovens do 
Projeto Gerando Futuro.  
No total foram 4 oficinas com práticas baseadas nos 
seguintes pilares – projeto, modelos de negócios, 
público alvo e proposta de valor. No último encontro, os 
jovens apresentaram os projetos para os educadores do 
Instituto.   

Semana da Juventude (Agosto/15) 
A Semana da Juventude aconteceu de 24 a 28 de agosto 
na sede do Instituto Verdescola, com o objetivo de 
promover o protagonismo dos jovens e prevenir o uso 
de drogas. A Semana contou com diversas atividades 
como: sarau, exposição “Mostrando Caminhos” - que 
abordava temáticas sobre as universidades, Enem e 
testes vocacionais. Aconteceram também palestras de 
empreendedores jovens da comunidade, a visita do 
jornalista Eduardo Lyra com os Mcs pela Educação (que 
deram depoimentos marcantes sobre suas histórias de 
vida e o trabalho que realizam em periferias) e muitas 
outras atrações. 

Secretaria de Saúde do estado de SP e Org 
Panamericana de Saúde Premiam Alunos do 
Verdescola  (Dezembro/15) 
Os alunos Pedro Henrique Matos Souza e Jhonatan 
Ramos de Sousa Paiva foram vencedores na categoria 
ONG entre os 615 aplicativos inscritos no Prêmio 
Aplicativo Saúde Adolescente, promovido pela 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e 
Organização Pan Americana de Saúde.  
Agradecemos a equipe da Fábrica de Aplicativos pelo 
curso de desenvolvimento de aplicativo, oferecido aos 
alunos do Projeto Gerando Futuro do Instituto 
Verdescola.  
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4.5 Geração de renda complementar 

A oficina de Geração de Renda Complementar, é 
formada por um grupo de mulheres moradoras na Vila 
Sahy e entorno que se dedica a prática do artesanato e 
artes, desde abril de 2008. 

As oficinas acontecem nos períodos manhã, tarde e 
noite de terça à quinta-feira. 

As 30 participantes estão em níveis variados de 
desenvolvimento das habilidades. Algumas já produzem 
trabalhos com autonomia e outras estão sendo 
capacitadas nas técnicas utilizadas na oficina. 
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Mês Produção – Geração de Renda Complementar - 2015 

Abril Confecção de 50 sacolas sociais para o Planeta Sustentável. 

Maio Confecção de 100 sacolas sociais para o Planeta Sustentável. 

Julho Confecção de 80 sacolas sociais para o Planeta Sustentável. 

Agosto 
Confecção de 05 conjuntos contendo 06 jogos americanos acompanhados de guardanapos. 
Pintura em tecido para Jogos Americanos. 

Setembro 
Confecção de 02 conjuntos contendo 06 jogos americanos acompanhados de guardanapos. 

Pintura de cinco tecidos para jogos americanos e toalhas de mesa. 

Outubro 
Confecção de 01 conjuntos contendo 06 jogos americanos acompanhados de guardanapos. 

Preparo de 25 peças em patchwork para a confecção de ecobags. 

Novembro Preparo de 25 peças em patchwork para a confecção de ecobags. 

Dezembro Preparo de 25 peças em patchwork para a confecção de ecobags. 

Em 2015, as participantes recebeu capacitação em métodos de pintura em tecido, com 
técnicas de aguada, que consiste na estética da combinação de cores e formas, melhor uso 
dos pincéis, tintas e outros materiais, pela artista plástica Mônica Costa. 

Curso técnica de pintura em tecido Jogo Americano 



Relatório de Atividades 2015 

4.5 Geração de renda complementar 

Além disso, foi trabalhada a produção de peças e acessórios com as técnicas diversas para uso 
do Instituto. 
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Mês Produção – objetos para uso do Verdescola 

Fevereiro Confecção de 06 aventais para uso nas oficinas de cerâmica 

Abril Confecção de 300 metros de bandeirinhas em chita para a decoração da Festa Junina 

Maio 
Confecção de 400 metros de bandeirinhas em chita para a decoração da Festa Junina 

Confecção de 08 coberturas para as barracas da festa junina 

Junho 
Confecção de 08 almofadas para sala dos educadores 

Confecção de 08 almofadas para sala de comunicação 

Agosto Confecção de 02 porta escova de dente para uso com as crianças 

Setembro Confecção de 06 porta escova de dente para uso com as crianças 

Outubro 

Confecção de 03 porta escova de dente para uso com as crianças 

05 mochilas e 03 bolsinhas para premiação do concurso Soletrar 

230 saches para as atividades nas oficinas de meio ambiente 

Confecção de 04 cortinas em blackout para a sala de fotografia 

11 capas para pufes da Sala de Lego 

01 capa para mesa de pebolim 

43 cadeiras restauradas por meio da customização 

Novembro 

05 peças para figurino Verdefestival 

Confecção de 08 cortinas para a sala de Lego 

Confecção de 36 cortinas para salas diversas 

Dezembro Confecção de mosaico 10 anos do Verdescola no evento Verdefestival e instalação 

Porta escovas de dente 

Mosaico 10 anos Verdescola 
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4.6 Qualificação - Cozinha Experimental 

Em 2015, com a continuidade da parceria com o Instituto Capim Santo, foram 05 turmas (02 no 
primeiro semestre e 03 no segundo) com cerca de 20 alunos no curso de Capacitação Básica em 
Técnicas Gastronômicas, com a curadoria da Chef  Morena Leite. O curso conta também com o 
apoio da Prefeitura de São Sebastião. 
 
A duração do curso foi de 3 meses com aulas às segundas e terças-feiras, ministradas pelo prof. 
Hermes Fonseca Couto, que abordou as técnicas de manipulação de alimentos, higiene e limpeza 
profissional e a culinária regional brasileira, abordando os seguintes pratos: caldos e cremes, 
saladas, leguminosas, aves e frangos, peixes, crustáceos, carnes, entre outros. 
 

30 

Em agosto o Instituto Verdescola em parceria 
com a Prefeitura de São Sebastião realizou o 
curso de Salgadeiro, com carga horária de 32 
horas. Foram 19 participantes que 
aprenderam a produzir massas para salgados 
e doces, recheios, confecção e os processos 
de congelar e descongelar os alimentos, além 
da higiene, com o conhecimento das regras 
básicas de manipulação dos alimentos e no 
uso dos utensílios. 

Alunos realizam em 31 de outubro a primeira 
experiência prática   no evento de aniversário do 
ICC - Instituto de Conservação na Praia da Baleia.  

Em 30 de novembro aconteceu a formatura das 03 
turmas do segundo semestre com 64 formando 

Curso de Salgadeiro 
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4.6 Qualificação – ETEC / Via Rápida 

Foi dada continuidade na parceria com o Centro Paula 
Souza para realização de cursos profissionalizantes da 
ETEC e do programa Via Rápida.  

Em 2015 recebemos a carreta de Imagem Pessoal 
(cabelereiro, maquiagem e manicure).  

Os cursos com 100 horas, acontecem em unidades móveis 
(carretas) que serão estruturadas com laboratórios e 
espaços adequados para a qualificação do trabalhador. 
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Além disso, foi iniciada em fevereiro a 
turma de Técnico em Informática com 30 
alunos. 
 
Em novembro, foram abertas as inscrições 
para o Vestibulinho para Técnico em 
Cozinha (iniciará as aulas no 1º semestre 
de 2016). 
 
Ambos os cursos da ETEC com duração de 
18 meses, no período noturno na sede do 
Verdescola. 

Curso Técnico em Informática 

Carreta de Imagem Pessoal 
(cabelereiro, maquiagem e manicure) 

Carreta Inscritos Concluintes 

Imagem Pessoal 
(cabelereiro, 
maquiagem e 
manicure) 

120 106 

Foram 02 turmas para esta carreta com aulas nos 03 
turnos (manhã, tarde e noite). 
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5. APOIO PSICOSSOCIAL 

A equipe técnica de apoio psicossocial do Instituto Verdescola é composta pela Psicóloga e 
Assistente Social que tem como objetivo acolher, atender, informar e orientar o educando e/ou 
sua família que apresenta dificuldade de qualquer natureza, contribuindo desta forma, para 
melhor aderência ao projeto e escola regular. 

A entrevista novos alunos é realizada pela Assistente Social diretamente com as famílias, em que é 
elaborado um diagnóstico inicial, e quando necessário, são realizadas intervenções, 
encaminhamentos e acompanhamentos.  

O atendimento psicossocial ocorre por encaminhamento à Equipe Técnica pela rede de 
atendimento composta pelas Secretarias da Educação, Saúde, Assistência Social e Conselho 
Tutelar, e internamente pelos coordenadores, por meio da observação da equipe técnica e dos 
próprios educadores do Instituto. Em 2015, foram realizados 106 novos atendimentos. 

Durante o processo, coordenador e educadores acompanham o caso e auxiliam na elaboração e 
execução da estratégia de atendimento, previamente definidas pela equipe técnica. Isto ocorre 
durante as reuniões gerais, com ou sem a participação dos coordenadores. No decorrer de 2015, 
foram realizadas 94 reuniões. 

A participação da equipe técnica em reuniões externas é bem representativa, ao todo foram 88 
reuniões externas com escolas, famílias, PSF (Programa Saúde da Família), Associação de 
Moradores - AMOVILA, Grupo de Proteção da Vila Sahy, Fórum, Equipamentos da Assistência 
Social (CRAS e CREAS) e Conselho Tutelar, sempre com o intuito de discutir os casos e ampliar 
novas possibilidades de intervenção e estratégias de atendimento que auxiliem as famílias e os 
educandos. 

O contato e a manutenção com a rede é fundamental para se obter os resultados planejados que 
cada caso requer. Foram realizados 176 atendimentos (telefônicos e pessoal), bem como, 137 
acompanhamentos às famílias. 

Para melhor acompanhamento dos casos, a equipe técnica desenvolveram prontuários com o 
nome de cada aluno, dados das famílias e registro da evolução atualizada dos casos. 

Foi desenvolvido e implantado com as crianças e seus responsáveis no âmbito da sexualidade e 
prevenção ao abuso e exploração sexual, o Projeto Pipo e Fifi do Instituto Cores. A aceitação tanto 
das crianças como de seus responsáveis foi positiva. O projeto terá continuidade em 2016.  

Projeto prevenção ao abuso e exploração sexual 
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6. FORMAÇÃO DOS EDUCADORES 

Em agosto, os educadores iniciaram um grande processo de formação realizado em parceria 
com a Somos Educação. As formações estão voltadas para o desenvolvimento de habilidades 
sociais com o aprendizado de liderança e valores e para as atividades de letramento e 
matemática. 

Ainda no final do mês foi iniciado o programa O Líder em mim, que é fundamentado em 
valores, na busca de melhorar a cidadania,  a autoconfiança, o trabalho em equipe, a iniciativa, 
a criatividade, a liderança e a capacidade de solucionar problemas, tudo isso pautado nos 
valores dos 7 hábitos: 
 
 Seja proativo 
 Comece com objetivo em mente,  
 Faça primeiro o mais importante,  
 Pense ganha ganha,  
 Procure primeiro compreender e depois ser compreendido,  
 Crie sinergia   
 Afine o instrumento.  
  
Com o principal objetivo da melhora do desempenho escolar dos educandos do Verdescola e no 
auxilio da aprendizagem por meio de reforço paralelo a escola, em setembro todos passaram a 
ter 2 horas de Língua Portuguesa denominada “Palavra e Atitude” e 2 horas de Matemática 
como “Jogos Matemáticos” inseridas na grade das atividades semanais.  

As propostas desenvolvidas visam atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, buscando ampliar o 
raciocínio lógico e interesse pela leitura e escrita, diminuindo suas dificuldades e ao mesmo 
tempo elevando a autoestima. 

Equipe de educadores do Verdescola 
Capacitação Somos Educação  

Formação no programa  Líder em Mim 
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7. COMUNICACÃO 

Site, Blog e Mídias Sociais 
 
Em 2015 foi dada continuidade às ações integradas de comunicação com o objetivo de promover a 
expansão da visibilidade do Verdescola nas redes sociais e para a imprensa, contribuindo assim 
para  engajar novas pessoas na causa do Instituto. 
  
Desde 2010 que o Verdescola tem aproveitado o espaço das mídias sociais - Facebook, Twitter e 
Youtube - para divulgar suas ações, atividades e ampliar o tráfego de visitantes ao site.  
 
Mantivemos crescente o número de seguidores do Twitter em 13,12% e em 42,28% os fãs que 
curtiram a página do Verdescola no Facebook, bem como houve aumento na visualização dos 
vídeos do Youtube. 
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No canal do Youtube existem diversos vídeos que apresentam o Instituto Verdescola e seus 
projetos e ações, bem como outros que de eventos e atividades realizadas pelos. Esses 
vídeos quando postados são compartilhados tanto no Facebook, quanto no Twitter. 
 
Com todas essas ações integradas de comunicação tivemos em 2015 um aumento na média 
mensal de visitantes em relação ao ano anterior.  
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7. COMUNICACÃO 

Boletim informativo  
 
Em 2015 foram produzidos 11 boletins do Instituto Verdescola na Vila Sahy. 
 

Boletim Informativo - Linha Verde com os principais acontecimentos do projeto que já foram 
divulgados no blog. A ideia é reforçar as atividades realizadas pelo projeto, gerar tráfego para o 
site/blog e divulgar os nossos patrocinadores, e enviado por e-mail com a periodicidade mensal para 
o mailing do Verdescola . Em maio de 2015, passou por uma restruturação no layout deixando num 
formato mais moderno e atrativo. 
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8. CLIPPING 

Em 2015 foram publicadas algumas matérias referente ao Instituto Verdescola, em revistas, 
jornais, impressos e digitais, sites, rádio e TV.  
 
Confira algumas de nossas aparições na imprensa: 
 

Site Folha Litoral Norte 

26 de fevereiro de 2015 

 

http://folhadolitoralnorte.net/ta

nque-da-acqualimp-grafitado-em-

maresias-sera-doado-amanha-27-ao-

instituto-verdescola-na-praia-do-

sahy-em-sao-sebastiao/ 

Site Prefeitura de São 

Sebastião 

11 de Fevereiro 2015 

 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br

/finaltemp/news.asp?id=N112201514

4933  

http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://folhadolitoralnorte.net/tanque-da-acqualimp-grafitado-em-maresias-sera-doado-amanha-27-ao-instituto-verdescola-na-praia-do-sahy-em-sao-sebastiao/
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/news.asp?id=N1122015144933
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/news.asp?id=N1122015144933
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/news.asp?id=N1122015144933
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/news.asp?id=N1122015144933
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8. CLIPPING 

Matéria Revista Praia  

Dezembro 2015 

 

Site Prefeitura de São 

Sebastião 

18 de Setembro 2015 

 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br

/finaltemp/news.asp?ID=N189201510

3713#.VgAD-YSUAI4.facebook 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/news.asp?ID=N1892015103713.VgAD-YSUAI4.facebook
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/news.asp?ID=N1892015103713.VgAD-YSUAI4.facebook
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/news.asp?ID=N1892015103713.VgAD-YSUAI4.facebook
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/news.asp?ID=N1892015103713.VgAD-YSUAI4.facebook
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/news.asp?ID=N1892015103713.VgAD-YSUAI4.facebook
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CNPJ: 07.707.869/0001-10 
Inscrição Estadual : Isento 

 

9. TÍTULOS E REGISTROS 

Semifinalista Prêmio Itaú - Unicef 2015 Semifinalista Prêmio Itaú - Unicef 2013 

 Conselho Municipal de Assistência Social   
  CMAS São Sebastião/SP nº 016/2011 

 
 Utilidade Pública Municipal 
  São Sebastião/SP – Lei 2.049/2010 

 
 OSCIP  - processo MJ nº 08071.004964/2006-07. 

 
 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
   CMDCA São Sebastião/SP: 002/2013. 
 
 
 Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS/SP nº 7454/2010. 

 
 Certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos – CDH  - nº 524/2015. 

 

 Declaração de Isenção do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direito – ITCMD – nº 12541-156523/2015   
 

 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE – 0477/13 
 

 CEBAS -  Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (MDS - Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome)  - Portaria nº 43 de 31/03/2015 
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10. PARCEIROS INSTITUTO VERDESCOLA 
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Parceiros via FUMCAD 

Parceiros Institucionais  

Parceiros via Lei Rouanet 

Parceiros via Lei de Incentivo ao Esporte 

Patrocinadores Master 

Patrocinadores 
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11. QUEM FAZ 

Equipe 
 

Alberto de Menezes Pedroso Junior, Ana Patrícia Arantes, Ana Paula Oliveira do Carmo, André Motta, Andrea 
Dutra Bacchin, Carlos Alberto Pires de Jesus, Claudia dos Santos Fischer, Camila Vanile Campos Silva , Cleber de 
Oliveira Martins, Debora Ortiz dos Santos, Eduardo Augusto Neves, Geislon Rodrigues das Virgens, Gracinda Mª 

da Silva Gomes Nogueira, Hanny Karoline Simonetti, Ivone Pecchin, Jailson José Aparecido Santos, Jeferson Souza 
Novais, Julia Bitencourt, Jussemara Florentino Ribeiro, Karina Lourenço Kempter, Karlos Jefferson Alves Barreto 

da Silva, Ketherly de Sousa Silva, Leandro dos Santos Silva, Leila da Silva, Lenita Isabel de Lima, Letícia de Oliveira 
Sousa da Silva, Lucelia Leonice Lima Silva, Maria Consoladora da Silva, Marcelo Santos da Silva, Márcia Gonçalves 
Lima, Maria Lucia da Silva, Mariane Lima de Souza, Perla Aparecida de Oliveira, Roberta Ponte Rodrigues, Robson 
Fabio Alves dos Santos, Robson Izidoro dos Santos Junior, Rodrigo Santalucia, Ronaldo Costa da Silva, Rosineide 

Leal de Sá, Sandra Marconi Padial, Stephanie Cristina Barbosa Noronha, Sérgio Souza da Penha Filho, Sidney João 
Padial, Silvia Regina Marotti, Simone de Souza Costa, Sintia da Silva Ribeiro, Sylvio Ayala, Tatiana Bitencourt 

Oliveira Faustino, Valdemir Santos Cruz, Vilma do Carmo e Zelinda Tanaka. 
 

Voluntários 
André Franco e Flávio Morais 
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Conselho Fiscal 
Eduardo Ramos Canonico  

Gabriel Monteiro  
Marcos Augusto de Moraes  

 
Equipe Executiva 

 

Gerente Adm/Financeiro: Lucimar Rocha 

Gerente Institucional: Juliana Fabri 

Gerente Pedagógica: Ana Cláudia Prado 

 
 
 

Auditoria: PricewaterhouseCoopers 

 

 
 
 

Conselho Administrativo 
Ana Fernandes Kertész 

Angela Cristina Dannemann 
Antonia Brandão Teixeira  

Bruno Laskowsky  
Geyze Marchesi Diniz  

Mario Ghio  
Paulo Remy Gillet Neto  

Roberto Civita (in memoriam)  
Sônia Hess  

 
Conselho Consultivo 

Antonio Castilho  
Carol Queiroz  
Claudia Vidigal  
Daniel Ribeiro  

Eduardo Nobre  
Grace Cury  

Gal Barradas  
Isabel Abucham  

José Eduardo Laloni  
Luciano Prado  
Patrice Etlin  

Regina Opice  
Regina Scarpa 

Presidente 
Maria Antonia Civita 


