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1. Apresentação 
 

O Instituto Verdescola é uma organização não governamental de interesse 

público, sem fins lucrativos, criada em setembro de 2005, com a missão de 

promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens da Vila Sahy e 

arredores, para que tenham autonomia na vida.  

 

Os atendimentos são integralmente gratuitos e estendidos a alunos 

matriculados na rede pública de educação do município de São Sebastião e 

suas famílias. As atividades se dão no contra turno escolar para crianças e 

jovens de 4 a 18 anos.   

 

As atividades são articuladas com a rede publica de educação, assistência 

social e unidades de Programa de Saúde da Família do município de São 

Sebastião – SP, com o objetivo de atender amplamente o número de famílias 

por nós assistidas e contribuir com a qualidade dos serviços prestados à 

comunidade. 

 

Em 2014, o Verdescola finalizou a construção e inaugurou sua atual sede, na 

Vila Sahy, com 3.500 m2 de área construída.  

 

A infraestrutura para atendimento das crianças e jovens da comunidade inclui: 

 36 salas de aula 

 2 salas de informática com 60 computadores 

 1 sala de robótica 

 1 biblioteca 

 1 quadra poliesportiva 

 1 espaço de convivência 

 1 refeitório 

 1 horta 

 1 cozinha experimental 

 1 estúdio de fotografia 

 1 ginásio poliesportivo 
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O ginásio poliesportivo foi concluído em 2017 e será inaugurado em março de 

2018, completando o complexo de atendimento do Verdescola. Ele conta com 

uma área de cerca de 1.000 m², quadra tamanho oficial, arquibancada com 

capacidade para 360 pessoas sentadas e vestiário feminino e masculino.  

 

Com tais iniciativas, o Instituto Verdescola vem ampliando progressivamente o 

seu atendimento, como demonstra o gráfico a seguir: 

 

 

Neste contexto, está sedimentada a história do Verdescola ao longo de 12 

anos de existência, com idoneidade e lisura, e atestada sua relevancia pelo 

registro de atendimentos e pela melhoria na qualidade de vida de seus 

atendidos, famílias e comunidade em geral. 
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2. Objetivo Geral 

O Instituto Verdescola tem como missão educar e formar pessoas para que 

tenham autonomia para a vida. O objetivo geral de suas atividades é promover 

o desenvolvimento humano e comunitário por meio de ações socioeducativas e 

socioambientais.   

3. Abrangência territorial 
 

A Vila Sahy, localizada no município de São Sebastião – SP, é um núcleo 

social comunitário de aproximadamente 3.750 habitantes. Aproximadamente 

28% dessa população é atendida pelo Instituto Verdescola, diariamente e de 

forma gratuita 

 

O Instituto atua na Vila Sahy e adjacências, região que obteve um IPVS 5 - 

taxa de vulnerabilidade alta (a escala vai de IPVS 1 – Vulnerabilidade 

baixíssima a IPVS 5 para áreas urbanas e IPVS 6 e 7 para aglomerados 

subnormais e setores rurais). 

 

A análise dos índices do IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social da 

região traz a alarmante realidade educacional do município que vive uma 

discrepância sem precedentes: é o quarto município mais rico do estado de 

São Paulo, em contrapartida é o quingentésimo vigésimo oitavo (526º) 

colocado no ranking de escolaridade. 

 

Essa difícil realidade soma-se a outras duas constatações advindas a partir da 

análise dos mesmos índices apresentados pelo IPRS: a média de proporção de 

alunos da rede pública que atingiram o nível adequado nas provas de 

português e matemática (9º ano fundamental) é de apenas 18,0%, enquanto o 

percentual de alunos com atraso em ensino médio está em 16,6%. 

 

Estas questões são acentuadas devido ao fato de existirem poucas alternativas 

para o lazer das crianças e jovens, pela escassez de bibliotecas e de 
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equipamentos sociais e culturais. Em sua maioria, os chefes de famílias têm 

baixa renda e pouca escolaridade, colocando em risco o desenvolvimento 

destas crianças e jovens, uma vez que ficavam expostos às inúmeras 

situações que comprometem a segurança e desenvolvimento saudável. As 

crianças e jovens historicamente demonstram pouco interesse em ir à escola e 

não se sentem valorizados como indivíduos, sem senso de pertencimento a 

uma comunidade.  

 

Não é demais ressaltar que grande parte das famílias dos atendidos pelo 

Instituto Verdescola residem em assentamentos que se encontram sobre 

encostas de morros, áreas de risco ou de preservação ambiental, onde passam 

boa parte dos dutos de escoamento de petróleo e gás da região. Estas 

moradias, por serem precárias, apresentam carência de infraestrutura básica e 

serviços e fomentam invasões em áreas impróprias, inclusive aquelas 

ocupadas pelos dutos de escoamento de petróleo e gás.  

 

Assim, o Verdescola representa um importante agente para evitar a perda das 

características ambientais da região e para a proteção de mananciais e bacias 

hidrográficas, na medida em que uma de suas principais atividades é a 

educação, a conscientização ambiental e a qualificação, ferramentas 

fundamentais de transformação comunitária. 

 

O Verdescola atua também na articulação junto à rede de proteção social do 

município e na melhoria das condições habitacionais, ambientais e sociais da 

população que ali reside. 

4. Programas 

4.1 Núcleo socioeducativo 

4.1.1. Descrição geral 

 

O Núcleo Socioeducativo é um programa multidisciplinar, que abarca arte e 
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cultura, educação ambiental e cidadania, educomunicação, leitura, escrita, 

oralidade, matemática e raciocínio lógico e esporte a fim de contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento integral de crianças e jovens da região, 

ampliando seus conhecimentos e melhorando seu desempenho escolar e 

integração social. 

 

4.1.2. Público Alvo 

 

Crianças e adolescentes de 04 a 15 anos, e jovens de 15 a 17 anos, 

moradores das comunidades da Vila Sahy, Juquehy, Baleia Verde, 

Boiçucanga, Cambury, Boracéia, Barra do Uma, Maresias, localizadas na costa 

sul do Município de São Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo. Todos 

os alunos atendidos pelo Verdescola estão regularmente matriculados na rede 

pública de ensino do município. 

 

4.1.3. Atendimento 
 

O Instituto Verdescola atendeu ao longo do ano de 2017, cerca de 700 crianças 

e jovens diariamente, no contra turno escolar com períodos de 3 horas e meia. 

Segue abaixo a tabela com o número de crianças atendidas a cada mês ao 

longo do ano, divididas nas faixas etárias de 4 a 15 anos (Educação infantil, 

Fundamental I e II) e de 15 a 18 anos (Ensino Médio).  

 

 

MESES /2017 
EMEI / FUND I / FUND 

II 
ENSINO MÉDIO 

FEVEREIRO 451 NÃO ATENDEMOS 

MARÇO 501 175 

ABRIL 517 174 

MAIO 502 132 

JUNHO 504 141 
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OFICINA DE FÉRIAS – 533                                          
(TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS) 

AGOSTO 489 149 

SETEMBRO 476 137 

OUTUBRO 495 120 

NOVEMBRO 485 74 

DEZEMBRO 478 57 

 

Além das oficinas, o Verdescola oferece gratuitamente em suas dependências 

cerca de 700 refeições diárias para os alunos matriculados nas oficinas, em 

parceria com a Prefeitura Municipal de São Sebastião. Em contrapartida, o 

Verdescola cede gratuitamente três de suas salas para a EMEI Sonho de 

Criança, onde são atendidas 150 crianças de 4 e 5 anos, no ensino regular, 

pelos educadores da rede pública.  

 

4.1.4. Recursos Humanos 
 

O Núcleo socioeducativo conta com uma equipe de 47 profissionais, cujas 

experiências profissionais e regime de dedicação estão listados no quadro 

abaixo. 

 

Função no 

projeto 

Quantid

ade de 

profissi

onais 

Formação 

e/ou 

qualificação 

profissional 

(mínimo) 

Experiência prévia 

relacionada aos 

objetivos do 

projeto Vínculo 

Horas 

semanais 

Direção 

operacional 
1 

Pós-

graduação; 

Idiomas 

Experiência em 

Gestão de 

Pessoas; 

Processos 

administrativos e 

pedagógicos. 

CLT 22 



    
 

9 

   

  

Gerência 

Adm./Financeiro. 
1 

Pós 

Graduação 

Experiência em 

Gestão Estratégica 

do 3º Setor e 

processos 

administrativos e 

financeiros 

CLT 22 

Analista de 

tesouraria e 

administrativo/com

pras 

2 
Superior 

completo 

Experiência em 

tesouraria; 

processos 

administrativos, 

contabilidade e 

facilities. 

CLT 22 

Coordenador de 

Marketing 
1 

Superior 

completo 

Experiência em 

comunicação, 

marketing, mídias, 

designer entre 

outras. 

CLT 22 

Coordenador 

pedagógico 
1 

Superior 

completo 

Experiência em 

Assistência Social, 

Pedagogia e 

Letras. 

CLT 22 

Coordenador de 

rede 
1 

Superior 

completo 

Experiência em 

articulação de rede 

e vida pública 

CLT 20 

Auxiliar Adm., DP, 

Sistemas e 

Compras. 

2 

Ensino médio 

completo; 

Superior 

cursando. 

Nível técnico para 

desenvolvimento 

de funções do dia a 

dia 

CLT 22 

Supervisão 

administrativa, 

assistente 

administrativo. 

3 

Superior 

cursando e/ou 

completo 

Experiência em 

processos 

administrativos, 

financeiros e 

CLT 22 
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controle de 

acessos. 

Monitoria interna 

núcleo, infantil, 

ambiental, 

biblioteca, 

informática e 

esporte. 

9 

Ensino Médio 

cursando/com

pleto; Curso 

técnico e/ou 

Superior 

cursando. 

Experiência em 

controle de 

acessos, 

acompanhamento 

pedagógico, 

acompanhamento 

financeiro. 

CLT 44 

Serviços gerais - 

Cozinha/Limpeza 

e Oficial de 

Manutenção 

5 

Ensino Médio 

completo; 

Técnico 

Experiência em 

manipulação de 

alimentos, assepsia 

e manutenção em 

geral 

CLT 22 

Educadores 

Polivalentes 
6 

Superior 

completo; Pós 

Graduação 

Formação em 

letras, pedagogia, 

história e ciências, 

matemática. 

CLT 44 

Educador 

Matemática 
5 

Superior 

completo; Pós 

Graduação 

Pedagogia, 

matemática e 

física. 

CLT 44 

Educador 

Português 
2 

Superior 

completo; Pós 

Graduação 

Letras, Pedagogia 

e outras. 
CLT 44 

Educador 

Ambiental 
2 

Superior 

Completo 

Formado em 

ciências, técnicas 

ambientais, 

legislação. 

CLT 44 

Educadores de 

Fotografia, Artes, 

Culinária/Cozinha 

4 

Ensino Médio 

completo; 

Técnico; 

Formação técnica e 

habilidades 

especificam para 

CLT 
08-44 

horas 
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Experimental. Superior 

cursando. 

em imagens, 

designer, artes 

plásticas, 

gastronomia. 

Educador de 

Inglês 
2 

Superior 

Completo; 

Idioma. 

Formação em 

letras, pedagogia. 
CLT 44 

 

4.1.5. Atividades e Resultados 
 

O Programa Socioeducativo está dividido nas seguintes áreas: Educação 

Infantil, Reforço Escolar, Educomunicação, Educação Ambiental, Arte e 

Cultura, Educação Ambiental e Esporte. Seguem abaixo a descrição e os 

principais resultados de cada área temática.  

 

Seguem a seguir as tabelas com o resumo consolidado dos resultados 

alcançados para 2017.  

 

 Eixo Educação 

Objetivo Específico Resultado Esperado Resultados Alcançados 

1. Contribuir com a 

construção da autonomia e 

identidade das crianças. 

- Aumento da autoestima e 

respeito ao outro. 

- Constatou-se por meio de 

atitudes em sala de aula. O 

efeito das Metodologias 

Sócioemocionais contribuiu 

significativamente. 

2. Ampliar o repertório 

linguístico e o gosto pela 

leitura. 

- Maior capacidade de leitura, 

escrita e interpretação de 

texto.  

- As produções textuais são 

escritas com mais repertório e 

enredo.  

3. Ampliar o conhecimento 

em lógica matemática por 

meio de jogos didáticos e 

- Aprendizagem de conceitos 

de lógica e matemática 

básica e utilização dos 

- Os alunos já conseguem 

estabelecer conexão 

matemática com as situações 
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 Eixo Cultura 

Objetivo Específico Resultado Esperado Resultados Alcançados 

1. Desenvolver a expressão 

artística, a oralidade e a 

escrita por meio das oficinas 

oferecidas. 

Aquisição de habilidades 

artísticas e artesanais e 

desenvolvimento de espírito 

coletivo por parte do público 

atendido. 

 

- Em nossas oficinas 

percebemos os nossos 

atendidos mais coerentes 

nas habilidades que se 

estuda e trabalha a arte 

como: pintura, teatro, 

dança, etc. 

brincadeiras diversas.  conceitos no cotidiano. da vida. A contribuição para 

essa conquista foram os jogos. 

Exemplos: Jogo da Vida, Lego, 

Banco imobiliário, entre outros. 

4. Promover diálogo com as 

escolas tendo com o foco a 

aprendizagem e reforço 

escolar. 

- Fortalecimento da relação 

entre o Instituto e a escola. 

- Por meio de troca de 

informações e experiências 

- Atendidos mais confiantes e 

conhecedores dos benefícios 

trazidos pela manutenção de 

uma rotina organizada para 

os estudos. 

- Conseguimos uma rotina de 

estudos em que os atendidos 

estabelecessem uma ordem 

para a realização das 

atividades e também para o 

Ensino Regular. 

5. Desenvolver a consciência 

crítica sobre as questões 

socioambientais. 

- Atendidos mais conscientes 

sobre a importância de 

preservar o meio ambiente. 

- Por meio das ações fora do 

Instituto, tais como Vila Limpa, 

Limpeza de Praias e Rios e 

depoimentos das famílias e 

comunidade. 

6. Fomentar a cidadania 

ativa e o protagonismo 

juvenil. 

 

- Aumento da autoestima e 

respeito ao outro 

- Estabelecemos ações de 

rotina permanente e os 

resultados são obtidos por 

meio dos depoimentos da 

comunidade.  

- Identificação e aplicação de 

práticas de cidadania ativa.  
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2. Desenvolver a percepção 

auditiva, a afinação, a 

motricidade, a coordenação 

rítmica, a musicalidade, ritmo 

interno, o vocabulário 

musical, o raciocínio e a 

atenção. 

Iniciação musical e interesse 

pela música. 

 

- As oficinas de 

musicalização e cordas 

contribuíram para o 

crescente desenvolvimento 

que a arte oferece. 

3. Desenvolver habilidades 

artísticas e artesanais, a 

criatividade e a capacidade 

para trabalhar em grupo. 

Maior senso de coletividade e 

abertura a novas experiências e 

oportunidades de participação 

em criações artísticas diversas. 

- Em nossas atividades 

percebemos os nossos 

atendidos preocupados com 

o trabalho coletivo afim de 

se obter resultados para o 

bem comum e não 

individualmente. 

4. Promover eventos para 

apresentação e apreciação 

das expressões artísticas 

trabalhadas nas oficinas 

culturais. 

 

Realização de 2 eventos/ano 

para apresentação dos produtos 

das oficinas culturais. 

Aprimoramento do senso crítico, 

elevação da autoestima e maior 

capacidade de expressão. 

- Nos dois eventos 

realizados durante o ano 

(Sarau Literário e 

Verdefestival) foi permeado 

de apresentações artísticas, 

musicais e teatrais. 

5. Desenvolver a 

coordenação motora, o 

equilíbrio, a postura, a 

lateralidade e a flexibilidade.  

Expressão de habilidades 

próprias para que o aluno 

execute os principais passos 

referentes às variadas danças. 

- Percebemos nas 

apresentações artísticas 

crianças com mais 

entusiasmo e engajamento.  

 

Abaixo resumo consolidado dos resultados específicos para o ano de 2017.  

 

1. Educação Infantil 

 

Descrição: Dentro dos parâmetros da educação infantil o programa 

desenvolvido está voltado para o universo lúdico, com os conteúdos sendo 

apresentadas através de jogos, brincadeiras, músicas, contação de história e 

descobertas, como a exploração de cores, materiais, texturas, alimentos etc.  
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Resultados: As atividades são adequadas ao desenvolvimento das dimensões 

sócio afetivas, intelectuais e físicas dos alunos e proporcionam condições para 

que desenvolvam sua capacidade sensório-motora, iniciativa, responsabilidade, 

autonomia e criatividade. 

 

A Educação Infantil trabalhou com atividades lúdicas e brincadeiras na 

brinquedoteca, e aproveitando os espaços do Verdescola houve integração das 

crianças, socialização com relação aos jogos, que também serviu como 

obtenção de regras. 

 

Durante o ano, a educadora percebeu a aceitação dos combinados na 

brinquedoteca perante as crianças e a rotina seguiu com mais facilidade. 

 

Nas atividades, seja de desenho, matemática ou artes houve avanços 

significativos. Crianças que tinham pouca habilidade com lápis, tesoura, 

pincéis, agora manipulam esses materiais com mais facilidade, isso quer dizer, 

a coordenação motora fina está mais desenvolvida e as atividades que 

realizam fazem mais sentido, tem mais significado para eles. 

 

 

Foi realizado, no Verdescola, o Sarau Literário, em que as crianças expuseram 

criações que foram trabalhadas nas oficinas, como poesias, músicas, teatros, 

entre outros. 
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As turmas de educação infantil realizaram apresentações teatrais e atividades 

de ballet, onde foram trabalhados os ensaios durante as atividades permeando 

todas as disciplinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma avaliação foi conduzida para diagnosticar o nível de aprendizado dos 

alunos e acompanhar sua evolução e orientar o trabalho dos educadores. Para 

essa faixa etária, o diagnóstico utilizou a modalidade desenho para a avaliação 

e classificou nos níveis de aprendizado em: 

1. Garatuja desordenada 

2. Garatuja ordenada 

3. Garatuja nomeada 

4. Pré-esquema 

5. Esquema 

 

Participaram das atividades 48 crianças do programa de educação infantil, que 

passaram por um diagnóstico inicial e uma avaliação final. As metas 

estabelecidas e o resultado final estão no quadro abaixo.  
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Observa-se que após o período de intervenções, realizadas durante o ultimo 

semestre de 2017, as metas foram totalmente alcançadas, demonstrando o 

impacto das atividades realizadas no Verdescola.   

 

O gráfico abaixo demonstra o número de alunos por nível de aprendizado, com 

o valor alcançado no diagnóstico inicial, no valor de referência utilizado na meta 

e o valor final alcançado. Por essa representação, podem-se observar os 

resultados altamente positivos das atividades realizadas pelo Verdescola.  
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2. Reforço Escolar (Linguagem, Matemática e Lego/Robótica). 

 

Descrição: Voltado para o letramento e numeramento, as oficinas buscaram 

desenvolver competências e habilidades como encantamento pela leitura e 

pela escrita, alfabetização, capacidade de criar textos claros e coerentes, 

capacidade de ler e compreender textos. 

 

As atividades de reforço escolar estão apoiadas por recursos pedagógicos da 

Somos Educação e Zoom Education e são divididas em Letramento, 

Matemática e Raciocínio Lógico. As oficinas foram ministradas aos alunos 

matriculados no Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

 

Resultado: Durante o ano, os aprendizes participantes nas oficinas de 

Letramento e Literatura tiveram a oportunidade de entrar em contato com 

diversos textos, com o desafio de ler, escrever e reescrever textos narrativos. 

 

As atividades proporcionaram aos alunos a possibilidade de desenvolver suas 

capacidades leitoras e escritoras e a oportunidade de expor suas capacidades, 

na elaboração de desenhos ou textos individuais, com intuito de compor o livro 

da turma. 

 

Avaliações diagnósticas foram aplicadas em todas as faixas etárias para 

verificar o nível de aprendizado das turmas, com uma avaliação final aplicada 

para montar o desempenho dos alunos durante o segundo semestre de 2017. 

 

Para os alunos do Ensino Fundamental I, duas frentes de avaliações foram 

realizadas, a primeira na modalidade desenho e a segunda, com o foco da 

escrita.  

 

As metas e resultados para as avaliações de desenho, aplicadas nas turmas de 

Ensino Fundamenta I, estão na tabela abaixo: 
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Observa-se que as metas foram amplamente alcanças para as atividades 

realizadas para essa faixa etária na modalidade desenho. Essa avaliação 

contou com 167 participantes e a distribuição do resultado por número absoluto 

de crianças está representada abaixo. O quadro abaixo mostra como 100% das 

crianças terminaram o ano nos níveis de desenho 4 e 5. 

 

 

Nas avaliações com foco na alfabetização, aplicadas ainda para os alunos 

matriculados no Ensino Fundamental I da rede pública, os níveis de 

aprendizado foram classificados em: 

 

1. Pré-silábico 

2. Silábico sem valor sonoro 

3. Silábico com valor sonoro 

4. Silábico alfabético 

5. Alfabético 
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Para esse grupo, algumas metas não foram totalmente alcançadas, ficando, 

entretanto, muito próximo ao desejado. Desafios como falta de professor 

podem explicar esses resultados. É importante ressaltar que no Verdescola, a 

avaliação não tem um caráter reprobatório, e sim, o objetivo de prover aos 

educadores uma importante ferramenta para identificar desafios na 

aprendizagem e para direcionar os esforços.  

 

 

 

Na avaliação de desenho, participaram 183 crianças A distribuição numérica 

dos resultados para esse grupo encontra-se no gráfico abaixo. Apesar de ainda 

termos algumas crianças nos níveis 2 e 3, a grande parte das crianças, 161, 

terminaram o ano nos níveis 4 e 5. 
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Análise da produção textual para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio foram realizadas quatro categorias:  

1. Tema 

2. Gênero 

3. Coesão 

4. Registro 

 

As avalições para o Ensino Fundamental II foram aplicadas em 200 alunos, 

cujos resultados podem ser verificados a seguir. 

 

 

 

 

 

Observamos pelos gráficos acima que mais de 95% dos 200 alunos avaliados 

encontram-se nos níveis satisfatórios e plenamente satisfatórios.  
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A seguir, observam-se os resultados para a categoria Gênero, obtidos pelos 

alunos do Ensino Fundamental II. 

 

 

 

 

 

Nessa categoria, a meta também foi alcançada, apesar de ainda boa parte dos 

alunos se encontrar no nível Satisfatório da avaliação. 
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A modalidade coesão foi à única que apresentou resultados abaixo do 

esperado, pois, 32% dos alunos tiveram desempenho insatisfatório. Ações 

foram planejadas para 2018 com foco a melhorar o desempenho desses alunos 

para essa modalidade.  
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Na modalidade Registro, o desempenho dos alunos superou a meta com 80% 

deles ficando nos níveis Satisfatórios e Plenamente Satisfatórios.  

 

A avaliação para o Ensino Médio contou com a participação de 60 alunos. O 

resultado para as 4 classificações de produção textual seguem nos gráficos 

abaixo.  

 

No parâmetro Tema, a meta foi integralmente alcançada, com 100% dos 

alunos passando do nível 3 para o nível 2. 

 

 

 

 

Em Gênero, a meta também foi alcançada. Comparativamente com o 

parâmetro tema anterior esse parâmetro apresentou um desafio inicial maior, 

quando analisado em termos de número absoluto de alunos. 
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A evolução do nível da Coesão na produção textual dos alunos de Ensino 

Médio também foi significativa para esse parâmetro, com a meta sendo 

ultrapassada após as intervenções desenvolvidas pelo Programa.  
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A meta também foi ultrapassada para Registro, com 83% dos alunos passando 

do nível 3 para o nível 2.  
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Ainda durante o ano, foi consolidado o trabalho de reforço escolar da 

matemática e raciocínio lógico com a plataforma Hey Math, em parceria com a 

Somos Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por essa metodologia, as crianças puderam, além de complementar seu 

aprendizado formal, experimentar como a Matemática está presente em muitas 

coisas que fazemos e que precisamos aprender cada vez mais. 

 

Para desenvolver os diferentes temas abordados dentro do conteúdo previsto, 

foram realizadas aulas expositivas e/ou dialogadas, sempre estimulando a 

participação e a argumentação.   Atividades diversificadas para resolução de 

problemas em grupos, em que um pode ajudar o outro, forma desenvolvidas 

com os alunos, reforçando a importante competência da colaboração e trabalho 

em equipe. 
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Também foi utilizada a resolução de problemas como estímulo a vencer 

desafios, contribuindo com o desenvolvimento de habilidade como disciplina e 

perseverança. Realizamos atividades de Raciocínio Lógico Matemático sobre 

temas diversos, estimulando a competição entre os grupos e/ou individual, com 

a utilização de diversos recursos disponíveis como audiovisual, tecnológico 

(computadores), material dourado, sólidos geométricos, cadernos, sulfite para 

dobras, atividades impressas, fita métrica, construção de figuras geométricas 

traçadas e com dobradura. 

 

Nas oficinas de robótica, os jovens tiveram a oportunidade de participar de uma 

competição regional. Para que pudessem se inscrever, tiveram que realizar 

vários estudos, entre eles, pesquisas teóricas, elaboração de projeto, 

programação e construção de um robô. Foi uma experiência única, visto que, 

além de uma primeira participação em uma competição externa, conseguiram 

uma excelente pontuação e trouxeram um prêmio (troféu) pelo empenho e 

dedicação pelos vários meses de estudo.  
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3. Educomunicação (Jornal, Fotografia e Informática). 

 

Descrição: As oficinas ofereceram instrumentos para a melhoria no 

aprendizado da leitura e da escrita, estimulando a postura crítica e participativa 

nas questões sociocomunitárias e socioambientais.  

 

Resultados: As atividades escolhidas 

para essas oficinas incluíram a 

elaboração e desenvolvimento de um 

jornal (impresso e digital), aulas de 

fotografia e realização de programas de 

rádio veiculados no Instituto Verdescola 

e na Praça da Vila Sahy. O maior 

impacto foi fomentar a cidadania pelo 

exercício do direito de todos à 

expressão, à informação e à 

comunicação. 

No Mutirão da Campanha Vila Limpa, 

aconteceu à transmissão na rua, 

chamando para luta contra dengue, lixo, 

e a falta de respeito com a vida. Todos os alunos presentes nas atividades 

naquele dia participaram o mutirão, uma vez que os grupos foram formados e 

partiram da escola.  

 

Neste dia, os nossos educadores promoveram um teatro de fantoches na Villa 

Sahy e todas as nossas crianças e jovens tiveram a oportunidade de assistir, 

tanto alunos matriculados no Verdescola quanto moradores do entorno. 

O Núcleo de Comunicação (Jornal, Rádio, Informática e Fotografia), realizou 

diversas atividades entre elas, formou equipes de repórteres mirins. Os 

conteúdos foram consolidados e deram início ao projeto Jornal Verde Vila.  
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4.  Arte e Cultura (Arte ambiental, culinária e música). 

 

Descrição: As atividades focaram a inclusão cultural, valorizando habilidades 

criativas e expressivas do público participante e ampliando seu repertório, o 

que permite que estes façam o caminho antagônico ao da exclusão social que 

permeia a sociedade através dos tempos. Envolve atividades importantes no 

processo de inclusão social como música, dança teatro, culinária, capoeira, 

arte ambiental. 

 

 O objetivo foi trabalhar a expressão dos alunos com outras linguagens além da 

verbal, incentivando-os a aprender a dar forma para as ideias. A ideia é 

desenvolver capacidades para o “saber fazer”, estimulando à autoria, a 

pesquisa, a experiência e a o trabalho em grupo. 

 

Resultados: Em todas as turmas nessas áreas do conhecimento, foi feito um 

trabalho interdisciplinar e transdisciplinar onde crianças e jovens integram 

conceitos e os fazem tornar significativos. Em todos os momentos a prática da 

leitura foi inserida. Neste contexto, os alunos leram charadas para seus 

colegas acertarem, realizaram a leitura coletiva da história “Faniquito e 

Siricutico no mosquito” e construíram plaquetas com frases de impactos em 

conjunto com as oficinas de meio ambientes para sinalização educativa nas 

Ilhas. 

 

Na campanha Vila Limpa deste ano, os alunos pintaram as traves do campinho 

e o parquinho foi instalado nessa data.  
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Foi feito uma proposta aos aprendizes para confeccionarem um quebra cabeça 

do mapa do Brasil. Eles fizeram uma pesquisa das regiões do Brasil, dividiram-

se em pequenos grupos onde cada grupo escolheu a região que iriam 

desenhar. Com as peças prontas e com ajuda do atlas, os aprendizes 

confeccionaram um painel e montaram o mapa do Brasil, e com satisfação 

compartilharam e socializaram suas produções. 

 

Após discutiram a importância de conhecerem suas origens, os aprendizes 

usaram a sala de informática para pesquisar e relatar com suas próprias 

palavras o significado da árvore genealógica. Eles usaram a criatividade para 

pesquisar alguns modelos de como montar uma árvore. Ao terminar a 

pesquisa, os aprendizes fizeram a socialização comparando os relatos com 

essa atividade, descobriam a importância da árvore genealógica, pois através 

delas pode-se conhecer a origem familiar e ainda descobrir a origem de 

problemas, anomalias e doenças genéticas. 

 

Trazer a árvore genealógica para sala de aula trouxe sentimentos novos para 

os alunos, mexendo com emoções nunca antes vividas. Presenciamos muitos 

casos, como do aluno que chorou quando escreveu na árvore o nome do seu 

avô, que faleceu há dois anos. Ele contou que sentia muitas saudades, e todos 

da turma se comoveram e abraçaram o colega. 
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A Oficina de Culinária é realizada como uma ferramenta interdisciplinar, onde 

os conteúdos de sala de aula, português, matemática e outras podem ser 

associados a uma atividade cotidiana. O foco das atividades práticas foi 

relacionado a alimentos sustentáveis e reutilizáveis, tais como carne de jaca, 

taioba, talos, etc. Durante o período trabalhou-se diversas receitas de pães, 

pizzas e biscoitos, sempre atrelados ao pedagógico. 

 

No mês de abril/2017, especificamente na Páscoa, foi realizada com os 

atendidos a receita de pão de mel. A receita foi trabalhada em diversas oficinas 

temáticas, como historia e matemática e depois todos os alunos tiveram a 

oportunidade de produzir seu próprio pão de mel.  

 

5. Educação Ambiental 

 

Descrição: É um eixo que deve atravessar todo o processo educativo, 

relacionando as questões ambientais ao cotidiano e a realidade local da 

comunidade. Esse Núcleo articula- se com outras ONGs e faz parcerias com o 

PESM – Parque Estadual da Serra do Mar, CEBIMAR e o Instituto de 

Conservação Costeira – ICC, gestor da Área de Proteção Ambiental - APA 

Baleia-Sahy - que pode ser considerada uma Unidade de Conservação, pois se 
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destaca pela importância de sua vegetação, a exemplo de mangue, floresta 

paludosa e ciliar além da existência de várias espécies animais. 

 

Resultados: Durante o ano foram realizadas com os alunos atividades de 

reconhecimento da vegetação nativa da região, compreendendo a importância 

da preservação da floresta. Desenvolver pesquisa, coleta, seleção e 

organização de dados e imagens. 

 

Os alunos participantes são aqueles matriculados nas atividades do Verdescola 

e presentes nos dias em que as iniciativas foram programadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também realizamos atividades com os alunos em que puderam desenvolver a 

consciência de preservação do planeta Terra; caracterizar a importância 

ecológica da reciclagem e do reaproveitamento de materiais que são de difícil 

decomposição e sensibilidade quanto à importância de reduzir o consumo 

desenfreado, entendendo o conceito e a prática dos 4 Rs. 
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Em 15 de setembro, alunos e educadores do Verdescola, moradores e 

parceiros - entre eles Ecopav, Instituto Conservação Costeira e Prefeitura de 

São Sebastião - 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. 

 

4.2 Núcleos Psicossociais 

4.2.1 Descrição Geral 
 

O Instituto Verdescola tem como foco o atendimento integral e de qualidade, 

visando o direito de inclusão social, trabalhando com indivíduos e famílias que 

estão à margem do processo produtivo de forma vulnerável e ou fora do 

mercado de trabalho, não tendo acesso aos bens e serviços necessários ao 

suprimento de suas necessidades básicas. Este tipo de trabalho enquadra-se 

no artigo 2º da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que coloca crianças 

e adolescentes, e famílias, como alvos de proteção, amparo e capacitação, 

para que tenham qualidade de vida e acesso às políticas sociais. 

 

A Educação, nas ações da Assistência Social, representa um processo de 

descoberta e tomada de consciência das pessoas sobre as suas 

responsabilidades no exercício de direitos e cumprimento de deveres, e na 

organização social por novas conquistas. 
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Nosso objetivo é desenvolver ações voltadas para transformações efetivas de 

realidades opressoras e excludentes de direitos sociais. Tem uma dimensão 

racional e técnica, mas fundamentalmente política, em que o cidadão sai da 

condição subalterna de "assistido", assumindo a posição de “sujeito de 

direitos”. 

 

São ações voltadas para a promoção e o desenvolvimento humano, e não para 

o alívio de situações pontuais, sem efetivamente provocar mudanças e 

transformar realidades. 

 

4.2.2 Público Alvo 
 

Os principais públicos alvo do Núcleo Psicossocial são: 

 Educandos matriculados no Instituto e seus familiares. 

 Crianças, adolescentes e jovens de ambos os sexos, moradores das 

comunidades da Vila Sahy e adjacências.  

 

Em geral, são crianças em grau de vulnerabilidade social, cujas famílias são 

beneficiárias de programas de transferência de renda do Município de São 

Sebastião, com precário acesso a renda e a serviços públicos.  

 

O público atendido é composto por moradores da Vila Sahy e do entorno 

composto pelos bairros da Barra do Sahy, Baleia, Baleia Verde, Juquehy, 

Camburi, Boiçucanga, Maresias, Barra do Uma e Boracéia,  vide a imagem 

abaixo  com gráfico de atendimento: 
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4.2.3 Atendimento 
 

Segue abaixo o registro de atendimentos mês a mês para as diferentes 

atividades do Serviço Social em 2017. Ao todo, foram 2.170 atendimentos ao 

longo do ano.  

 

Essas atividades são voltadas também para crianças e jovens que não estejam 

regularmente matriculados no Verdescola, bem como famílias e moradores das 

comunidades vizinhas.  
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Atividades do Serviço Social 

em 2017 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 - Atendimento à demanda 

interna – solicitações de 

dados, pedidos em geral, e 

casos encaminhados ao 

Serviço Social (feitos pela 

equipe de colaboradores 

Verdescola) 

- 4 13 6 9 6 7 16 8 11 22 4 

2 - Atendimento aos alunos 

do Instituto (núcleo, cozinha 

experimental, Via Rápida, 

etc.) que procuram o Serviço 

Social 

- - 8 3 34 1 - 4 2 3 6 4 

3 - Atendimento de familiar – 

compareceu ao Verdescola 

ou ligou para a Assistente 

Social 

mat

rícul

a 

7 21 7 18 65 11 20 6 14 20 12 

4 - Atendimento 

pessoalmente ou por 

telefone: profissionais da 

rede, visitantes, entidades 

públicas ou privadas, 

voluntários, pedido de 

estágio, livre procura – 

população, etc. 

- 1 2 2 5 5 6 2 3 11 4 5 

5 - Atendimento com 

PSICÓLOGA do Verdescola, 

realizado em conjunto com 

S.Social, ou reunião técnica 

para discussão de casos 

- - 12 - 5 1 - 7 2 2 6 8 
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6 - Atividades relacionadas 

às matrículas e rematrículas 

do Verdescola: contatos, 

documentos, número de 

vagas, planejamento, agenda, 

entrevistas, análise de 

pedidos de vaga, número de 

salas de aula, período,  etc. 

70 35 - - - - - - - 5 31 16 

7 - Atividades que antecedem 

à reunião de pais: 

planejamento/pauta, bilhetes, 

divulgação, lista presença, 

contatos telefônicos, etc. 

REF: Núcleo, Gerando, 

Serviço Convivência, etc. 

- 2 - - - - - 5 2 5 - 4 

8 - Contato do Serviço Social 

com familiar – ligação 

efetuada 

- 4 7 - 4 2 17 1 1 2 8 3 

9 - Contato Externo – via 

telefone ou email – com 

profissionais da Rede, com 

Entidades, Escolas, 

Estagiários, Prefeitura, 

Faculdades, Hospitais, etc. 

- 1 3 3 11 2 1 5 4 10 11 3 

10 - Dados Cadastrais: 

atualização de prontuários, 

organização de documentos 

pessoais dos alunos 

matriculados, dados de 

Pesquisa (Bolsa Família, 

Renda Familiar, etc) 

    15 2   7 2 2 - - - - 
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11 - Dados para Convênios: 

Plano de Trabalho CMAS, 

Relatórios FUNCAD, 

Petrobrás, Votorantim, etc. 

2 - - 5 7 - 2 - - - 2 - 

12 - Desligamento de alunos - 

Núcleo e Gerando Amanhã – 

atendimento aos pais para 

elaborar relatório social. 

- - 7 5 7 2 2 4 2 2 2 2 

13 – Reunião Equipe Técnica 

ou discussão de casos: com 

diretora, psicóloga, 

coordenação, educador, 

estagiária, Dra. Fernanda, 

equipe Verdescola em geral. 

1 2 7 5 5 3 22 10 7 6 29 13 

14 - Elaboração de relatórios 

sociais, ofícios, planilhas e 

estatísticas, impressos e 

formulários, pesquisa e 

tabulação, preenchimento de 

documentos em geral, etc. 

- 10 18 2 6 28 10 19 5 13 11 7 

15 - Encaminhamentos 

efetuados pelo S. Social 
- - - - - - - - - - - - 

16 - Eventos, Palestras, 

Campanhas educativas – NO 

VERDESCOLA (tanto da área 

Social como outros) 

Planejamento e Organização, 

Participação nos eventos 

internos, atividades que 

antecedem o evento, 

elaboração de documentos, 

- - - - 1 1 1 16 10 3 - - 
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contatos, etc 

17 - FALTAS de alunos, 

atestados ou afastamentos, 

saídas antecipadas ou 

viagens – JUSTIFICATIVAS 

EM GERAL (Fono, Fisio, 

Psico, EAPE, férias 

familiares, doença, etc.) 

  70 6 8 23 34 1 23 7 15 29 18 

18 - Ficha médica do aluno: 

atendimento ao familiar, 

assinatura de Termo de 

Responsabilidade, coleta 

dados e comunicados. 

  50 - - 7 - - - - - - - 

19 - Gerando Amanhã –

atendimento aos alunos  
      2 124 20 2 33 5 2 - - 

20 - Matrículas de novos 

alunos e entrevista que 

antecede a matrícula 

37 - - - 6 2 1 4 - 10 - - 

21 - Ocorrências com alunos: 

doença, indisciplina, 

negligência, problemas na 

van, etc. Contato com 

responsáveis via telefone,  

pessoalmente, ou 

acompanhar o aluno até sua 

casa. 

- - 12 2 3 2 1 - - - 1 6 

22 - Programa São Sebastião 

Para Primeiríssima Infância 
- - 2 5 5 - 4 - - 1 - - 
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23 - Projeto Voluntariado: 

Elaboração, Planejamento, 

Implantação.  

    2 3 - - - - - - - - 

24 - Recebimento de Casos 

encaminhados da Rede para 

o Verdescola (do PSF, Cons. 

Tutelar, CRAS, Creche, etc.) 

- 6 - - - 1 2 1 - - 1 1 

25 - Rematrículas 

(atualização cadastral de 

quem já é aluno) 

210 - - - - - - - - - - - 

26 - Reunião AMOVILA – 

CRAS – na Vila Sahy – 

quinzenal 

- - - 1 1 - - 1 - - - - 

27 - Reunião de Pais – do 

Serviço Social ou de outros 

setores 

- 1 - - - - - 5 1 1     

28 - Reunião equipe 

Pedagógica - Planejamento, 

Capacitação 

- - - 2 - 1 1 - 2 2 1 1 

29 - Trabalho externo: 

REUNIÕES, eventos  ou 

acompanhamento de casos: 

escolas municipais e 

estaduais, PSF, Cons. 

Tutelar, CRAS, CMAS, outros 

Conselhos Municipais, etc. . 

Entrega de documentos e 

relatórios de estágio. 

- - 12 6 2 1 3 4 4 3 3 1 

30 - Visita domiciliar - 2 3 - - 14 1 1 1 - - - 
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31 - Visita monitorada – 

famílias de alunos 

matriculados: apresentar o 

Instituto Verdescola  

- 37 - - - - - - - - - - 

32 - Serviço de Convivência e 

fortalecimento de Vínculos – 

Registro na Assistência 

Social (e Conselho Municipal 

de Assistência Social). 

Reuniões internas e 

planejamento, ações, 

encontros semanais (no 

Verdescola), elaboração do 

RELATÓRIO MENSAL para o 

CRAS. 

- - - - - - 13 16 12 12 8 14 

33 - Amor Exigente – Grupo 

de Mútua Ajuda (apoio à 

Dependência Química) 

- - - - - - 6 1 - 2 - - 

34 - OUTROS: Empresas de 

Consultoria, de Auditoria, 

Parceiros, etc. 

- - - - - - 1 2 - 1 3 - 

35 - SISTEMA – 

acompanhamento do banco 

de dados - contatos via 

email, por telefone, emissão 

de relatórios, procedimentos, 

avaliação sistema, correções, 

identificação de problemas, 

etc. 

- - - - - - 20 13 12 8 5 - 

TOTAL GERAL  320 232 150 69 283 198 137 215 96 144 203 123 
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Nas oficinas de férias de 2017, foram atendidos 533 alunos do Verdescola. 

Cerca de outros 1.200 atendimentos foram realizados com atividades 

esporádicas e eventos como o Festival de Esportes e o Verdefestival. Como 

nessas duas últimas iniciativas, houve a participação da comunidade e 

familiares dos alunos, não foi possível uma contagem precisa dos participantes, 

mas estimativas foram feitas pelo número de material distribuído e ocupação 

das instalações do Verdescola.  

 

4.2.4 Recursos Humanos 
 

Segue abaixo a listagem dos profissionais atuantes nas atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo Psicossocial.  

 

 

Função no projeto Quantidade 

de 

profissionais 

Formação 

e/ou 

qualificação 

profissional 

(mínimo) 

Experiência 

prévia 

relacionada aos 

objetivos do 

projeto Vínculo 

Horas 

semanais 

Direção operacional 1 

Pós-

graduação; 

Idiomas 

Experiência em 

Gestão de 

Pessoas; 

Processos 

administrativos e 

pedagógicos. 

CLT 22 

Gerência 

Adm./Financeiro. 
1 

Pós 

Graduação 

Experiência em 

Gestão 

Estratégica do 3º 

Setor e 

processos 

administrativos e 

financeiros 

CLT 22 
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Analista de tesouraria 

e 

administrativo/compras 

2 
Superior 

completo 

Experiência em 

tesouraria; 

processos 

administrativos, 

contabilidade e 

faciliteis. 

CLT 22 

Coordenador de 

Marketing 
1 

Superior 

completo 

Experiência em 

comunicação, 

marketing., 

mídias, designer 

entre outras. 

CLT 22 

Coordenador 

pedagógico 
1 

Superior 

completo 

Experiência em 

Assistência 

Social, 

Pedagogia e 

Letras. 

CLT 22 

Coordenador de rede 1 
Superior 

completo 

Experiência em 

articulação de 

rede e vida 

pública 

CLT 20 

Assistente social e 

psicologia 
2 

Superior 

completo 

Formação e 

experiência de 

no mínimo 2 

anos em 

Assistencia 

Social e 

atendimento. 

CLT 
30-40 

horas 

Auxiliar Adm, DP, 

Sistemas e Compras. 
2 

Ensino 

médio 

completo; 

Superior 

cursando. 

Nível técnico 

para 

desenvolvimento 

de funções do 

dia a dia 

CLT 22 
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Supervisão 

administrativa, 

assistente 

administrativo. 

3 

Superior 

cursando 

e/ou 

completo 

Experiência em 

processos 

administrativos, 

financeiros e 

controle de 

acessos. 

CLT 22 

Serviços gerais - 

Cozinha/Limpeza e 

Oficial de Manutenção 

 
 

5 

Ensino 

Médio 

completo; 

Técnico. 

Experiência em 

manipulação de 

alimentos, 

assepsia e 

manutenção em 

geral. 

CLT 22 
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4.2.5. Atividades e Resultados 

 

Conforme cronograma de atividades apresentado no plano de trabalho, o 

Instituto Verdescola realizou treinamentos de pessoal, eventos e atividades 

externas ao longo do ano de 2017. Por questões de logística, houve variações 

de data para algumas atividades, entretanto, durante o ano foram realizadas 32 

iniciativas que envolveram não só alunos, como também suas famílias e 

moradores locais. 

 

Seguem abaixo descritivos das atividades realizadas mês a mês: 

 

1) Treinamento Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros 

 

Em janeiro, o Verdescola em parceria com o SESI promoveu um treinamento 

de prevenção de acidentes e primeiros socorros que contou com a presença do 

guarda-vidas, Jonathan Lucas Santos, e o Coordenador de Esporte do SESI, 

Marcel do Nascimento. 

 

O objetivo do treinamento foi orientar os colaboradores do Verdescola sobre os 

procedimentos a serem adotados em casos de acidentes além de compartilhar 

dicas sobre prevenção. 
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2) Reunião de Pais 

 

No dia 9 de fevereiro, início do ano letivo, o Verdescola realizou a primeira 

reunião de pais. A Presidente do Instituto, Maria Antonia Civita, compareceu 

para falar aos pais sobre o compromisso do Instituto para o ano de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Visita do Prefeito de São Sebastião 

 

Em Março o Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, assinou um documento 

para a regularização fundiária de terreno do Verdescola. 
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O evento ocorreu na sede do Instituto e contou ainda com a oficialização de um 

termo de permissão de uso para área destinada ao turismo junto a pescadores 

da comunidade de Barra do Sahy. 

 

“Não é só a oficialização deste espaço, mas também uma parceria com o 

Instituto Verdescola, na captação de recursos privados para a construção do 

rancho, da estrutura necessária para fortalecer a questão cultural, tradicional e 

claro o turismo”, afirmou o prefeito sebastianense. 

 

4) Programa SP pela Primeiríssima Infância  

 

O Programa SP pela Primeiríssima Infância tem como objetivo, criar uma rede 

de serviços às gestantes e mães com bebês de 0 a 3 anos, teve início na Barra 

do Sahy em março sua previsão de duração é de 3 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O intuito do programa é promover a saúde de forma integral, ou seja, 

ultrapassando a questão da saúde física. Valorizar a saúde emocional de forma 

a garantir o desenvolvimento pleno do bebê e da criança na primeira infância 

para que desta forma se torne um adulto pleno de desenvolvimento e orientar 

as mães e os familiares sobre a importância do afeto, do vínculo e da troca de 

informações. 

 

O Verdescola concedeu o espaço para a realização de reuniões mensais que 

tiveram como objetivo capacitar os profissionais que atuarão junto às famílias, 

formando uma rede cujo intuito não é ensinar e sim partilhar. 
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5) Reunião com Artesãos de São Sebastião 

 

O Verdescola reuniu, em 09 de maio, artesãos e equipe do Fundo Social de 

São Sebastião, com a presença da Primeira-Dama e Presidente do Fundo 

Social de Solidariedade, Michelli Veneziani Augusto. 

 

O evento teve como objetivo conhecer o artesanato regional e o trabalho das 

mães da comunidade. A iniciativa visa valorizar, resgatar a cultura caiçara e ao 

mesmo tempo promover a geração de renda para artesãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Semana do Bebê de São Sebastião 

 

No dia 10 de maio, os alunos do núcleo de comunicação do Verdescola, 

monitorados pela educadora e jornalista, Lúcia Bakos, realizaram a divulgação 

do evento distribuindo convites aos moradores da Vila Sahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Creche Municipal Primeiras Letras 
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No dia 17 de maio, o Verdescola participou da 1ª Semana do Bebê, a atividade 

contou com a presença da coordenadora Tatiana Riela, do educador Robson 

Isidoro e da psicóloga Paula Temperini.  

 

A ação compreendeu a prática conjunta de atividade física e teve como objetivo 

fortalecer o vínculo entre mães e filhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Roda de conversa na Creche Municipal Primeiras Letras 

 

No dia 17 de maio, a conselheira do Verdescola, Antonia Brandão Teixeira, 

participou da Roda de Conversa na Creche Municipal Primeiras Letras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O evento ocorreu em comemoração à primeira semana do bebê. A palestrante 

discursou sobre o tema “Ansiedade da Separação”, a fim de conscientizar pais 

e cuidadores sobre os possíveis conflitos socioemocionais nos bebês e 

crianças. 
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9) 1ª Semana de Combate à Violência contra Crianças e 

Adolescentes 

 

No dia 16 de maio, foi realizada pela psicóloga do CRAS de Boiçucanga, 

Letícia Castro, uma palestra sobre prevenção da violência contra crianças e 

adolescentes. O evento ocorreu na Igreja Nª Sª de Fátima, e contou com a 

participação da diretora operacional do Instituto Verdescola, Silvia Dias. 

 

10)  5ª Pré Conferência Municipal de Assistência Social 

 

No dia 06 de junho, o CRAS Boiçucanga realizou a 5ª Pré Conferência da 

Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O evento teve como objetivo promover discussões das propostas a serem 

apresentadas na Conferência Municipal da Assistência Social e teve como 

palestrante a conselheira municipal da assistência social, Sylviane Prata. 

 

A presença do Instituto Verdescola foi representada pela assistente social, 

Luciana Candido Gomes, e pela psicóloga, Paula Temperini. 

 

11)  Palestra sobre atuação da Polícia Ambiental      

 

Em 7 de junho, o Batalhão da polícia militar ambiental de São Sebastião 

representado pelos cabos PM Anselmo, Almeida e Oliveira promoveu, na sede 
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do Verdescola, uma palestra sobre diversos assuntos ligados ao tema 

ambiental. 

 

 

12)  Vento Festival 

 

Em 17 de junho, as mães do grupo de geração de renda complementar, do 

Instituto Verdescola, expuseram seus artesanatos no Vento Festival. Este 

evento, realizado pela Prefeitura de São Sebastião, abre oportunidades para a 

arte local, que é representada por meio de trabalhos em taboa, cacheta, tricô, 

contação de causos, petiscos caiçaras, café de garapa, entre outras 

apresentações artísticas. 
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13)  Ações de Preservação do Meio Ambiente 

 

Em ação ambiental que reuniu mais de 70 alunos do Verdescola, essa iniciativa 

promoveu o plantio de mudas nativas na APA Baleia Sahy, instalação de 

ninhos artificiais para aves e registro fotográfico do momento pelos alunos. 

 

 

14)  Verdescola promove ação para cadastrar ex-alunos no PAT 

 

Em 19 de julho, o Verdescola, em parceria com a Prefeitura de São Sebastião, 

recebeu representantes do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) para 

realizar o cadastro de cerca de 60 alunos formados pelo Instituto. 
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O objetivo da ação é fazer com que os ex-alunos consigam ser inseridos no 

mercado de trabalho. Outro ponto da parceria é a prioridade no processo de 

seleção do PAT. 

 

Em paralelo, o Instituto cria um banco de dados para oferecer mão-de-obra 

especializada aos empresários do município. O Verdescola já capacitou 1292 

jovens e adultos em diversas áreas profissionalizantes, totalmente gratuitos.   

 

Como medida complementar, o diretor do PAT, Anderson Mendes, 

disponibilizou para o Verdescola mais cursos gratuitos, do SEBRAE, 

destinados a quem planeja abrir uma pequena empresa (Microempreendedor 

Individual - MEI) e até realizar empréstimos pelo Banco do Povo, que conta 

com baixas taxas de juros (0,35% ao mês).  

 

15)  Programa de Mútua Ajuda no Instituto 

 

No dia 02 de agosto, a Associação de Moradores da Vila Sahy, Amovila, 

recebeu o Instituto Verdescola e o representante do Amor Exigente, Sr. Ivaldo 

Sampaio de Freitas. O objetivo foi a divulgação da implantação do grupo Amor 

Exigente, no primeiro semestre de 2018, no Verdescola, assim como 

orientações sobre a importância do programa.  O público alvo do programa é 

famílias que enfrentam problemas com a dependência química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)  Roda de conversa na creche da Barra do Sahy 

 

Em 26 de agosto, o CanalBloom, startup que visa compartilhar conhecimento 

para pais e cuidadores sobre os desafios socioemocionais vivenciados na 

primeira Infância, promoveu em parceria com o Verdescola, uma roda de 



    
 

54 

   

  

conversa entre mães da creche na Barra do Sahy. O tema abordado foi “Meus 

filhos não param de brigar”. 

 

O CanalBloom é gerido por cinco mulheres, entre elas, Antonia Teixeira, 

Conselheira do Instituto Verdescola, Roberta Sotomaior e Rafaela Kahvegian e 

conta com equipe de psicólogos, educadoras e neuropediatras.  

  

17)  Reunião do Conselho da Criança e do Adolescente – CMDCA 

 

A sede Verdescola foi o palco para a primeira reunião do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizada na Costa Sul da 

cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro foi realizado no dia 16 de agosto e teve como principal objetivo 

integrar mais instituições e fomentar a participação popular nos conselhos. 
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A advogada do Verdescola, Fernanda Carbonelli, palestrou orientando as 

entidades sobre como realizar um projeto e quais são os requisitos necessários 

para remetê-lo ao fundo. 

 

18) Reunião no CRAS 

 

O CRAS, unidade Boiçucanga, recebeu representantes da Prefeitura de São 

Sebastião, e entidades da Costa Sul, para divulgação do trabalho da Rede de 

Proteção à Criança e ao Adolescente, desenvolvido pela Amovila (Associação 

de Moradores da Vila Sahy). 

 

Durante o encontro foram discutidas formas para envolver a comunidade e 

ampliar os serviços de proteção. 

 

O Instituto Verdescola foi representado pela assistente social, Luciana Candido 

Gomes. 

 

19) Palestra sobre prevenção do HPV 

 

O Verdescola recebeu, no dia 23 de agosto o casal de médicos, Dr. Léo e Dra. 

Mamy, para uma roda de conversa com alunos. 
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A ideia de trazer médicos surgiu após a constatação de que a grande maioria 

dos alunos não havia se vacinado ainda contra o vírus do HPV, por 

apresentarem dúvidas a respeito da imunização.  

 

20)  Semana da Juventude 

 

O Verdescola abriu suas portas para receber a jornalista Izilda Alves, escritora 

do livro “Guerra pela Vida", uma campanha da Jovem Pan contra as drogas.  

 

Diretores de Escolas Públicas Municipais e Estaduais, além de professores, 

representantes da Amovila e quase 200 jovens do Instituto Verdescola, 

participaram do evento e acompanharam os relatos marcantes da jornalista e 

se uniram para dizer "não as drogas". 

 

 

21)   Evento SUTACO 

 

O Verdescola recebeu, no dia 16 de agosto, técnicos da Superintendência do 

Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco) para fornecer ou renovar a 

carteira do artesão. Com ela, o artesão pode emitir nota fiscal, participar de 

cursos, ter acesso a microcrédito, orientação jurídica e ainda pode participar de 

exposições bem como venda de produtos em pontos permanentes.  

A ação é em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de São 

Sebastião.  
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22)  Evento SEBRAE 

 

O Verdescola, em parceria com a Prefeitura de São Sebastião, recebeu no dia 

17 de agosto, a equipe do SEBRAE, que palestrou sobre como abrir uma 

pequena empresa (MEI). O evento ainda divulgou outras 30 opções de cursos 

online, que serão disponibilizados no Verdescola. 

 

 

23) Posse dos Conselheiros do CMAS– SÃO SEBASTIÃO / SP 

 

O Instituto Verdescola participa, como membro titular, do Conselho Municipal 

de Assistência Social (CMAS) na gestão 2017-2019, representado por sua 

assistente social, Luciana Candido Gomes. 
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O órgão é responsável pela formulação de estratégias e controle da execução 

da Política de Assistência Social do Município. 

 

24) Palestra sobre prevenção ao uso de drogas 

 

O Verdescola recebeu, em 25 de setembro, o educador social, Marcos Lopes, 

autor do livro “Zona de Guerra”.  

 

O palestrante relatou como foi o seu envolvimento com drogas e no tráfico, na 

década de 90. Hoje, recuperado, dá palestras em locais de alta vulnerabilidade. 

 

 

25) Campanha de vacinação HPV  

 

Após a realização das rodas de conversa com os médicos, Dr. Léo e Dra. 

Sandra Mamy, Verdescola organizou uma campanha de vacinação contra o 

HPV. 

Os alunos foram acompanhados pela equipe técnica do instituto até unidade de 

saúde da Barra do Sahy. 
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26)  I Fórum PETI  

 

Em outubro, o Verdescola participou do 1º Fórum Municipal de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil. O evento foi realizado pela a Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Humano (SETRADH), juntamente com o 

Ministério do Desenvolvimento Social,  

 

27) Parceria do Instituto Verdescola com Ótica Beach Golden 

 

O Instituto Verdescola iniciou uma parceria com a Ótica Beach Golden 

(unidades Boiçucanga e Bertioga). 

 

O Projeto tem por objetivo a realização de exames oftalmológicos nos alunos 

matriculados no Núcleo Socioeducativo. Existe ainda a previsão de doações de 

óculos para famílias carentes. A primeira contemplada foi à aluna Maria 

Eduarda Silva Oliveira, de 13 anos, cuja família é acompanhada pelo Serviço 

Social e referenciada CRAS. 
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28)  Campanha Vila Limpa 

 

A Campanha Vila Limpa é uma ação de cunho ambiental promovida pelo 

Verdescola desde o ano de 2009. 

 

São desenvolvidas atividades como o recolhimento do lixo, conscientização 

porta a porta, palestras, teatro de fantoche e transmissão ao vivo pela rádio 

Verde Vila que também é feita pelos alunos e educadores do Instituto. 

 

Neste ano o evento contou com a parceria da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião, que enviou funcionários para atuar na campanha. 

 

29) Escola da Inteligência  

 

O programa foi realizado ao longo do ano e durante os encontros, buscou-se 

despertar e promover nos alunos, o desenvolvimento de competências 

emocionais. 
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As reuniões foram realizadas com a família dos alunos e a palestra ficou por 

conta da equipe do Instituto Hortense. 

 

30) SCFV  

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é, segundo a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço realizado com 

grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar 

trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertencimento e 

de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência 

comunitária. 

 

A iniciativa possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e 

desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, 

prevenindo situações de vulnerabilidade social. 

 

 O programa desenvolvido no Verdescola, é voltado para as famílias 

referenciadas CRAS, e cujos filhos são alunos matriculados no Instituto. 

 

O projeto promove encontros semanais com os alunos e rodas de conversa 

mensais com os pais e responsáveis.  

 

31) Reuniões do CRAS realizadas na Amovila - Associação de 

Moradores da Vila Sahy                  

 

O Centro de Referência de Assistência Social de Boiçucanga (CRAS) realiza 

reuniões quinzenais na Associação de Moradores local, visando criar e manter 

um espaço de discussões democráticas e de identificação de demandas. O 

CRAS trabalha em prol da comunidade, buscando a emancipação dos 



    
 

62 

   

  

 

 

 

 

associados, e potencializando o desenvolvimento pessoal e social dos 

moradores. O Verdescola marca presença nestes encontros por meio de sua 

equipe técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32)  Reuniões mensais no PSF – Projeto Terapia Singular 

 

O Verdescola iniciou, em julho, sua participação no Projeto Terapia Singular, 

desenvolvido pelo PSF da Barra do Sahy. A iniciativa tem como objetivo, o 

atendimento ao paciente na sua integralidade, através do acompanhamento 

multidisciplinar com médico, enfermeiro, agentes comunitários de saúde, 

assistente social, psicóloga, diretores de escola, etc. 

 

As reuniões ocorrem toda última segunda-feira do mês, quando as entidades 

do bairro (PSF, escolas municipais e estaduais, creche e ONG’s que atuam na 

região) se reúnem no PSF para estudo de casos. 
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5. Origem dos Recursos 

 

Todas as atividades do Instituto Verdescola são desenvolvidas graças a 

doações feitas por empresas ou doadores individuais, com recursos próprios 

ou via Leis de Incentivos Fiscais. Os recursos são utilizados para custear as 

despesas dos atendimentos oferecidos à comunidade de forma gratuita.  
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6. Parcerias 
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7. Estrutura Organizacional 

 

Presidente 

Maria Antonia Civita 

 

Conselho Administrativo 

Angela Cristina Dannemann 

Antonia Brandão Teixeira 

Antônio Castilho 

Bruno Laskowsky 

Geize Marchesi Diniz 

Mário Ghio Jr. 

Sônia Hess 

Roberto Civita (in memoriam) 

Wilson Risolia 

 

Conselho Consultivo 

Carol Queiroz 

Claudia Vidigal 

Daniel Ribeiro 

Eduardo Nobre 

Fernanda Portieri 

Grace Cury 

Gal Barradas 

Isabel Abucham 

José Eduardo Laloni 

Jorge Pinheiro Machado 

Luciano Prado 

Patrice Etlin 

Regina Opice 

 

Diretoria executiva 

Adriano Giglio 

Heloisa Oliveira 

Silvia Dias 

 

Auditoria 

EY 
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8.Títulos e registros 

 

 CNPJ: 07.707.869/0001-10 

 CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – São Sebastião/SP 

nº 016/2011 

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

 OSCIP – Processo MJ nº 08071.004964/2005-07 

 CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – 

São Sebastião/SP nº 002/2016 

 SEDS – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – nº 7454/2010 

 CDH – Certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos – nº 

825/2017 

 ITCMD – Declaração de Reconhecimento de Imunidade do imposto 

sobre Transmissão “causa mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou 

Direito – nº 98522-326421/2016 

 CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – nº 

0477/2013 – 22/03/2013 

 CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) – 

Portaria nº 43 de 31/03/2015 

 

 

 

Premiação Itaú UNICEF 

Semifinalista – 2013-20 
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9. Clipping 
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