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Apresentação  
 

 

A APAF – Associação Paulista de Apoio à Família – foi criada em outubro de 2004 por 

pais e amigos da Stance Dual School com o objetivo de trabalhar com mulheres e 

crianças da comunidade em situação de vulnerabilidade social. Para atingir essa meta, 

foram criados dois espaços voltados à educação: Creche Aconchego (CEI) e Espaço 

Iluminar. A partir de 2009, diante da demanda, a APAF estendeu seu atendimento para 

mulheres de todas as regiões da cidade de São Paulo. 

 

Ao longo desses anos a APAF desenvolveu importantes parcerias e vem mantendo seus 

projetos com a realização de eventos, bazares, projeto Urnas do Bem e doações. 

 

A APAF trabalha alinhada aos “Princípios de Empoderamento das Mulheres” 

estabelecido pela ONU em 2010 (1)  

 

 

 

 

(1) “A ONU Mulheres e o Pacto Global criaram os Princípios de Empoderamento das Mulheres. Os Princípios são um 
conjunto de considerações que ajudam a comunidade empresarial a incorporar em seus negócios valores e 
práticas que visem à equidade de gênero e ao empoderamento de mulheres. São sete Princípios de 
Empoderamento das Mulheres: 1.Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto 
nível. 2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos 
humanos e a não-discriminação. 3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que 
trabalham na empresa. 4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. 5. 
Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das 
cadeias de suprimentos e marketing. 6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à 
comunidade e ao ativismo social. 7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da 
igualdade de gênero. (http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-
mulheres/) ”  

http://portuguese.weprinciples.org/
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Centros de Educação Infantil Aconchego 
 

Em duas unidades, acolhemos e educamos cerca de 200 crianças de zero a três anos e 
onze meses. Após a idade limite, as crianças são encaminhadas para uma EMEI – Escola 

Municipal de Ensino Infantil. As duas unidades da CEI Aconchego são conveniadas da 
Secretaria Municipal da Educação, junto à Prefeitura do Município de São Paulo. 

O trabalho é diário. Nossas creches se renovam a partir das experiências vividas, das 
atividades realizadas, do trabalho e da dedicação das pessoas envolvidas na rotina das 
crianças. São as condições humanas, culturais, 
sociais e econômicas que contribuem para o 
desenvolvimento dos nossos alunos. 

As diferentes formas de linguagem: verbal, 

corporal, plástica e musical e todas as formas de 
comunicação e expressão são fundamentais para 
que as crianças possam se integrar à sociedade. 

As atividades diárias possibilitam o 
desenvolvimento da fala, do corpo, das artes, da música, da dança, da leitura e da 

escrita. 

A creche tem como pilares os objetivos estabelecidos pela LDB, Estatuto da Criança e 
Adolescente e Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. 

 

1- ATENDIMENTOS EM 2016 

Unidade  Quantidade de crianças atendidas  

CEI Aconchego I  89 

CEI Aconchego II  90 

TOTAL  179 

 

 

 

 

 

 

http://www.apafsp.org.br/wp-content/uploads/2015/10/corporativo-161-red-1024x683.jpg
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2- ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS  

 
Atividades diferenciadas:  
 
 
MARÇO 

Programa Saúde na Escola 

Os CEIs Aconchego I e II receberam no mês de março o “ Programa Saúde na Escola” da 

prefeitura da cidade de São Paulo com profissionais da UBS Nossa Senhora do Brasil. A 

equipe realizou com prévia autorização dos pais, pesagem, medição de estatura e 

dentição para identificar cáries nas crianças. Esse programa que atingiu todas as crianças 

das creches, teve por objetivo identificar alunos com desnutrição ou obesidade infantil 

e também orientar os pais a encaminhar seus filhos com cáries para tratamento na UBS. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

JULHO  

Recesso Escolar nos CEIs Aconchego 

O mês de julho nos CEIs Aconchego I e II foi muito animado. As creches atenderam 75 

crianças no período de 09 a 24/07, que chamamos de recesso escolar. As mães que não 

tiveram férias puderam deixar seus filhos conosco e ir trabalhar tranquilas, sabendo que 

suas crianças seriam, como sempre, bem cuidadas por nossa equipe.  

 

http://www.crecheaconchego.com.br/wp-content/uploads/2016/03/CYMERA_20160322_115432.jpg
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SETEMBRO  

Descoberta dos Cinco Sentidos nas Creches Aconchego 

Desde pequenas as crianças estão imersas no universo das imagens, sensações e 

sentidos, e é nessa fase que elas começam a interagir com papéis, tecidos e texturas 

diversas, produzindo algo para ser visto e sentido. Entendendo a importância da 

linguagem das artes para o pleno desenvolvimento das crianças, as Creches Aconchego, 

além de aulas de artes semanais, investem em atividades pontuais que desenvolvem os 

cinco sentidos das crianças. Posteriormente, organizamos uma exposição dos trabalhos, 

para apreciação dos pais, colaborando para a afirmação de sua autoestima. Na 

Aconchego I, os trabalhos de artes das crianças do berçário até o mini-grupo foram 

reunidos para apreciação dos familiares e amigos de 29 de agosto até 2 de setembro. As 

crianças ampliaram sua capacidade de expressão através do acesso a tintas guache, 

aquarela, giz de cera, canetinhas, lápis de cor e materiais diversos, serviram de 

inspiração obras de artistas famosos como Abapuru de Tarsila do Amaral, O Abraço de 

Romero Britto, Bandeirinha de Alfredo Volpi, Barquinho de Papel de Ivan Cruz, entre 

outras. Na Aconchego II, foi montado um percurso sensorial, para estimulação da visão, 

do toque, do olfato, do paladar e da audição, através do contato com texturas, cores, 

formas e diferentes materiais.   

 

  

 

 

Parceria Fundação Dr. Rubem Cunha e APAF 

A Fundação Oftamológica Dr. Rubem Cunha realizou 

nas duas unidades da Creche Aconchego uma 

triagem oftlamológica nas crianças de 3 a 4 anos. A 

equipe realizou testes de acuidade visual para 

verificar se a função visual da criança está compatível 

com sua idade, e para detectar ou evitar o 

agravamento de problemas visuais, como o 

estrabismo. Realizou, também, teste de motilidade 

ocular extrínseca para avaliação de eventual desvio 

ocular. A Fundação colocou à disposição seu atendimento na Clínica de Olhos Dr. Moacir 

Cunha para os casos mais graves, se necessário.  

http://www.apafsp.org.br/wp-admin/
http://www.moacir-cunha.com.br/
http://www.moacir-cunha.com.br/
http://www.apafsp.org.br/wp-content/uploads/2016/09/P1010267.jpg
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OUTUBRO  

Alimentação Saudável 

A APAF, em parceria com a UBS Nossa Senhora do Brasil, desenvolveu um projeto para 

promover alimentação saudável 

entre as crianças da creche. O projeto 

visa mostrar às crianças os benefícios 

de uma alimentação saudável e 

permitir que elas acompanhem cada 

etapa da produção do alimento, 

desde o plantio e cultivo. Assim, 

construímos, com a ajuda das 

crianças, uma horta vertical nos 

muros da creche, com utilização de 

material reciclado como tubos de PVC e garrafas PET, onde foram plantadas as sementes 

e as mudas. O experimento começou com condimentos e ervas medicinais, e daqui para 

frente já poderemos também introduzir outros tipos de sementes e mudas. A promoção 

de uma alimentação saudável desde a mais tenra idade resulta em uma saúde 

equilibrada quando adulto, além do respeito à natureza.  

 

 

Pesquisa sobre Alimentação Infantil na Creche Aconchego 

A Aconchego II foi selecionada 

para participar de uma pesquisa 

denominada “Alimentação 

Escolar e Alimentação 

Consumida em Domicílio: Um 

Estudo Qualitativo com Pais ou 

Responsáveis e Gestores de 

Centros de Educação Infantil do 

Município de São Paulo”. A ideia 

é entrevistar os gestores e 

também os pais e responsáveis pelas crianças matriculadas em creches do município de 

São Paulo, para identificar a percepção destas crianças a respeito da alimentação. No 

dia 18 de agosto, as equipes de nutricionistas do DAE (Departamento de Alimentação 

Escolar do Município de São Paulo), as pesquisadoras da USP, a direção da Creche 

Aconchego e as mães voluntárias estiveram presentes para a realização destas 

entrevistas, disponibilizando aos pesquisadores farto e importante material para o 

estudo em prol das crianças desta cidade.  

 

 

https://pt-br.facebook.com/pages/Ubs-nossa-senhora-do-Brasil/266654943427416
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Parceria APAF e New Dog Adestramento 

Para nosso público infantil das creches Aconchego I e II, fecharam parceria com a New 

Dog Adestramento no projeto de TAA (Terapia Assistida por animais), com a supervisão 

de Raphael Storti. Os cães com seus adestradores realizam visitas semanais de 1h nas 

creches, interagindo com as crianças como forma de promover o desenvolvimento 

físico, psíquico, cognitivo e social. Essa terapia funciona muito bem também para 

identificar ou quebrar traumas nas crianças que tem medo de cachorros ou animais.  

 

 

 

 

 

DEZEMBRO  

Emocionante Final de Ano: Papai Noel chegou trazendo muita alegria e mimos para as 
nossas crianças, numa caprichada Festa de Natal, no encerramento do ano letivo de 
2016. 

Cercada de muita emoção, foi a Formatura da turma de nossos alunos mais velhos, que 
ao completarem 4 anos se despedem para iniciarem uma nova etapa nas escolas 
municipais. Desejamos aos pequenos formandos que levem em seus corações o imenso 
carinho de toda a nossa equipe. Sentiremos saudades! 
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3- ATIVIDADES COM PROFISSIONAIS  

 

Massagem relaxante 

Os alunos da Faculdade de Fisioterapia Mackenzie, que já desenvolvem um trabalho de 

observação do desenvolvimento das habilidades motoras das crianças dos Centros de 

Educação Infantil Aconchego, estiveram na 

APAF no último dia 30 de setembro para 

ministrar massagem corporal na equipe de 

docentes. Foi um momento de relaxamento e 

bem-estar. O toque humano é mágico, pois 

transmite amor e solidariedade a quem recebe.  

 

Oficina de Aproveitamento Integral de Alimentos 

Também, no dia 30/09, durante a parada 

pedagógica das CEIs Aconchego I e II as 

merendeiras e assistentes participaram de 

uma Oficina de Aproveitamento Integral de 

Alimentos e de uma aula de atualização em 

Boas Práticas de Manipulação de Alimentos 

com a Associação Prato Cheio. Cascas, talos 

e folhas são partes de alimentos ricas em 

nutrientes e que por questões culturais são frequentemente desprezadas. Nesta oficina 

foram preparadas e degustadas receitas criativas que poderão ser adaptadas no dia a 

dia pelas merendeiras, aproveitando as doações de hortifrutis recebidas pelas creches. 

Temas relacionados à higiene e segurança alimentar também foram abordados nesse 

evento pelas nutricionistas. 

 

Dia do Professor  

A APAF proporcionou às professoras e funcionários da CEI Aconchego I um rico passeio 

cultural. As educadoras puderam apreciar a exposição THE ART OF THE BRICK, a maior 

exposição de LEGO do mundo, feita pelo artista plástico NATHAN SAWAYA, na Oca, no 

Parque do Ibirapuera. Esta visita despertou em nossas educadoras o espírito lúdico e o 

criativo e certamente trouxe muitas ideias novas para serem trabalhadas nas aulas de 

arte com nossas crianças, a partir destes 

elementos tão simples e ao mesmo tempo 

estimulantes. 

 

 

http://up.mackenzie.br/graduacao/sao-paulo/fisioterapia/
http://pratocheio.org.br/
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Espaço Iluminar  
 
 

A APAF criou o ESPAÇO ILUMINAR em 2006, para realização de atividades gratuitas de 
capacitação objetivando a inclusão social de mulheres em situação de risco social. O 
empoderamento destas mulheres é obtido através de três pilares: reafirmação da 
dignidade, promoção da autoestima e autonomia financeira. Por desempenharem um 
papel importante em suas famílias e na sociedade, a APAF acredita que estas mulheres 
criarão em seus núcleos familiares um novo modelo de educação para seus filhos, 
gerando um contínuo círculo virtuoso em benefício das futuras gerações. 
 
 
 

 
 
 
 

1- ATENDIMENTOS 
 
1.1 – Atendimentos em Promoção Social (Jurídico, Psicologia, Serviço Social, Ação 
Família APAF):  
 
 

 
 
 

 

 

 

ATENDIMENTOS NÚMEROS 

Jurídico  14 

Psicologia  126 

Serviço Social  
(entrevistas, triagens, orientações, 
encaminhamentos)  

 
144 

Ação Família APAF 912 

Total 1.196 

http://www.apafsp.org.br/wp-content/uploads/2015/10/corporativo-192-cut-1024x683.jpg
http://www.apafsp.org.br/wp-content/uploads/2015/10/corporativo-181-cut-1024x683.jpg
http://www.apafsp.org.br/wp-content/uploads/2015/10/corporativo-188-cut-1024x683.jpg


10 
 

Atendimentos da Ação Família APAF – Atividades e participações 

Em 2016 tivemos duas edições da Ação Família APAF –  

 Ação Família APAF – Festa Junina (19/06/2016) 

 Ação Família APAF – Dia das Crianças (12/10/2016)  

 

Atividade Nº de 
atendimentos 

Corte de cabelo e penteado (tranças)  32 

Cuidados com a pele 43 

Esmaltação 51 

Maquiagem  60 

Quick Massage 32 

Orientação bucal  62 

Orientação corporal  39 

Orientação em saúde (aferir pressão e teste de glicemia) 100 
Orientação nutricional (verificação de peso, altura e cálculo de 
IMC) 

46 

Orientação jurídica 12 

Orientação psicológica  12 

Oficina de artesanato 43 
TOTAL DE ATENDIMENTOS – Ação Família – Festa Junina  532 

TOTAL DE ATENDIMENTOS – Ação Família – Dia das Crianças  380 

TOTAL GERAL  912 
 
 

Apoiadores na ação:  

 

Recursos Humanos Nº de 
apoiadores 

Voluntários  81 

Voluntários da Diretoria APAF  09 

Equipe APAF (funcionários)  08 

Equipe Aconchego I e II 40 
TOTAL APOIADORES  138 
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1.2 – Atendimento – Capacitações, Oficinas, Workshop 
 
As atividades são divulgadas para nossas beneficiárias, mães e/ou responsáveis pelas crianças das creches, moradoras e outras instituições da 
região por meio de cartazes e e-mails de divulgação. Para atingirmos mulheres de outros bairros contamos com o apoio do Jornal “O Amarelinho” 
que divulga nossas atividades por meio de anúncio (sem custo). Havendo interesse nas atividades, a inscrição é realizada na sede da APAF e em 
seguida é realizada uma entrevista com a equipe técnica, composta por assistente social e psicóloga, que avaliam o perfil da candidata para o 
curso escolhido.  
 

CURSO/OFICINA  OBJETIVO GERAL PARCERIAS 
 

ALUNAS 
FORMADAS  

TOTAL  
 
 
 
 

22 

Cuidador Infantil  Capacitar interessados para trabalharem com crianças de 
0 a 6 anos, que estejam atentos ao seu desenvolvimento 
global e às suas necessidades particulares. Além, de 
conceitos gerais sobre as especificidades dessa faixa 
etária, o curso discute estratégias que permitam ao 
profissional prestar um cuidado afetuoso, continente e 
individualizado. 

Senac Aclimação  1º semestre:  22 

Maria Bonita – 
Assistente de 
Cabeleireiro  

Proporcionar às mulheres capacitação profissional teórica 
e prática na função de assistente de cabeleireiro para 
atuarem em salões de beleza e/ou como autônomas. O 
curso de Assistente de Cabeleireiro possui carga horária 
de 120 horas, sendo de 3ª e 5ª feira. 

Projeto Tesourinha 1º semestre:  16  
 

49 

2º semestre:  33 
 

Maria Bonita – 
Manicure e 
Pedicure 
 

Proporcionar às mulheres capacitação profissional teórica 
e prática na função de manicure/pedicure para atuarem 
em salões de beleza e/ou como autônomas. O curso de 
Manicure e Pedicure possui carga horária de 160 horas, 
sendo às 2ª, 4ª e 6ª feiras.  
 

Senac Aclimação  1º semestre:  27  
 

48 

2º semestre:  21 
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CURSO/OFICINA OBJETIVO GERAL PARCERIAS ALUNAS 
FORMADAS 

TOTAL   
 
 

43 
Costura – Básica, 
Intermediária e 
Avançada 

Proporcionar conhecimentos e técnicas básicas da área 
de costura e seu posterior aperfeiçoamento.  
Carga horária de 54 horas, sendo 02 vezes por semana.  
 

Professora contratada  1º semestre: 13 

2º semestre: 30 

Hospitalidade – 
Camareira e 
Cozinha  

Proporcionar às mulheres conhecimentos teóricos e 
práticos relacionados à hospitalidade nas áreas de 
camareira e cozinha (auxiliar de cozinha).  
 
 

- Colaboradores da área de A&B e 
Governança do Novotel Jaraguá 
(Accor) 
- Equipe do Buffet França 
- Equipe do Sushi Papaia 

1º semestre:  17  
 

36 2º semestre:  19 

Oficinas –  
Aroma (sachês),  
Estamparia,  
Bijuteria,  
Brigadeiro 
Gourmet 

Compartilhar as técnicas específicas do tema da oficina e 
desenvolver habilidades, criatividade e o 
empreendedorismo das participantes.  

- Firmenich & Cia Ltda (Rubiana 
Faria e Clarissa),  
- Luiza Ruberti (design têxtil),  
- Vanessa Romano (biju),  
- Patricia Beida (doces).  

1º semestre:  20  
 

61 2º semestre:  41 
 
 

Workshops Proporcionar aos participantes discussões sobre temas 
específicos, aprofundar um determinado assunto de 
maneira mais prática. Temas:  
- Identidade X Sexualidade (adolescentes do sexo 
feminino do CCA Padre Mariano). 
- Oficina de Culinária Saudável (adolescentes e 
responsáveis vinculados a Unifesp)  

- CCA Padre Mariano,  
- Nutricionistas Roberta Ursaia, 
Nathália Fontanezzi, Luka Faria 
Romagnolo, Evelin Hasbani 
(diretora da APAF), Bianca Massaru, 
Ana Paula Pessoa e Maira Ladeira, 
coordenadas por Aline Maria 
Pereira.  

 
 
1º semestre:  

 
 

54 

 
 

54 

   TOTAL GERAL 
DE 

PARTICIPANTES  

313 313 
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Cozinha: Equipe Sushi Papaia 

  

 Camareira 

Oficina de Aroma - Sachês 

Cozinha: Salgados para festa 

Oficina de Estamparia 

Workshop: Oficina de alimentação saudável 

Oficina de Bijuterias 

 

Curso de Costura 

Cozinha: Novotel Jaraguá 

Curso de Manicure e Pedicure 

Curso de Assistente de Cabeleireiro 

Curso de  
Cuidador Infantil 
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1.3 – Atendimento: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

FUSSESP  

 

A APAF desde 2015 administra três projetos externos, localizados no Parque da Água Branca:  

- Espaço de Leitura; 

- Espaço de Convivência do Idoso;  

- Intergeracional  

 

PROJETO 
 

OBJETIVO GERAL ATENDIMENTOS 

Espaço de Leitura O Espaço de Leitura é uma ação 
sociocultural e educativa, oferece um 
acervo variado de livros, que podem 
ser consultados pela população no 
próprio parque e pelos grupos de 
instituições sociais cadastradas no 
FUSSESP, que são atendidos no Espaço 
de Leitura.  O atendimento educativo à 
população em vulnerabilidade social é 
o principal foco do projeto. 

12.194 
 

Crianças de entidades 
sociais;  
Público em oficinas;  
Público em 
apresentações;  
Público em outras 
atividades.  

Espaço de 
Convivência do Idoso 

A estrutura geral deste projeto tem 
como objetivo o regate da cidadania e 
da autonomia do idoso e é direcionada 
a pessoas acima de 55 anos. 

1.040 

Intergeracional O objetivo do projeto é a realização de 
atividades entre crianças e idosos, 
desmistificando a ideia de guetos 
etários e ampliando as possibilidades 
de integração entre pessoas de 
diferentes idades. 

60 

 TOTAL 13.294 
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1.4 - RESUMO GERAL DOS ATENDIMENTOS – 2016 

 

 
PROMOÇÃO 

SOCIAL 
AÇÃO 

FAMÍLIA 
PROJETOS 
EXTERNOS  
“FUNDO 
SOCIAL” 

TOTAL 
ATENDIMENTOS 

CUIDADOR 
INFANTIL  

MARIA 
BONITA 

OFICINA 
COSTURA 

HOSPITALIDADE  OFICINAS  WORKSHOPS TOTAL 
 ALUNAS  

284 912 13.294 14.490 22 97 43 36 61 54 313 

 

 

CRECHES CRIANÇAS 

ATENDIDAS 

CEI ACONCHEGO I 89 

CEI ACONCHEGO II 90 

TOTAL 179 
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2- VOLUNTARIADO  

SERVIÇO VOLUNTÁRIO  

 

QTD. 

VOLUNTÁRIO  

APAF – Diretoria  14 

APAF – Voluntários regulares  71 

Ação Família APAF Junina – Ipiranga  90 

Ação Família APAF Dia das Crianças  48 

Ampliação da Rede da Nota Fiscal Paulista  29 

Apoio na Capacitação de Mulheres  06 

Apoio Jurídico  03 

Bazar  01 

Campanha da Saúde da Mulher 07 

Comunicação & MKT (fotógrafos/redator)  03 

Educacional  09 

Especialidade clínica (nutricionistas, pediatra, 

fonoaudióloga, ginecologista, oftalmo, 

fisioterapeuta, terapeutas)  

10 

Jardinagem  01 

Páscoa Solidária  12 

Saúde (Cão Terapia, Massagem, Alinhamento 

Corporal)  

03 

TOTAL VOLUNTÁRIOS 307 

 

2.1 – Parcerias  

ATIVIDADE ORGANIZAÇÃO 

 

Ação Família  Autólogos Laboratório, Universidade Presbiteriana Mackenzie – 

Cursos de Fisioterapia e Nutrição, DOOG, OBBS, Projeto Tesourinha, 

SENAC, Instituto Cuidando do Futuro – Pamcary.  

Confecção/Vendas de Peças de 

Corte e Costura e Bijuteria  

Triya, Princess.  

Oficinas  Culinária Saudável – UNIFESP – Curso de Nutrição, CCA Padre 

Mariano, Sushi Papaia, Novotel Jaraguá, La Lolita – Bijus.  

Cursos e Professores  SENAC Aclimação, Projeto Tesourinha.  

Digitadores e Palestrantes  Instituto Cuidando do Futuro – Pamcary, SRM, Escritório de 

Advocacia Ana Brocanello.  

Divulgação dos cursos Jornal Novo Emprego O Amarelinho, Repassa.  

Doação  Simpress, Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha, DOOG, Fundo 

Social, Escritório Pinheiro Neto – Advogados, Dr. Renato Carvalho, 

Green Ótica, CEMA, Restaurante e Café Jasmim Rosa, Edição SM, 

LES Fotografias Escolares, CEAGESP – CODSU – Coordenadoria de 

Sustentabilidade, Buffet França, Ong Banco de Alimentos, FGV.  

Estágio Arte Terapia e Atividade 

Física 

Sedes Sapientae; Academia Competition.  

Orientação e atendimento bucal  OBBS – Organização Brasileira do Bem Social, Dr. Renato Carvalho.  

Terapias  Mais 47, ABC Adestramento.  
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3 – CAPTAÇÃO DE RECURSOS  

As fontes de receita da APAF para manutenção dos seus projetos são:  

FONTE FORMA DE APOIO 

URNA DO BEM O programa Nota Fiscal Paulista 
beneficia consumidores e empresas 
através da devolução de 30% do ICMS 
recolhido pelos estabelecimentos 
comerciais do Estado de São Paulo. As 
entidades sociais também foram 
beneficiadas com esse programa, 
através de uma lei que as autoriza a 
receber a doação do ICMS das notas 
fiscais/cupons fiscais sem 
identificação de CPF/CNPJ. 
 

 

PATROCINADORES Patrocinador, pessoa física ou jurídica 
que assume a responsabilidade 
financeira e/ou assistencial, de 
manutenção, marketing e promoção, 
de pessoa ou grupo.  Prefeitura da 

Cidade de São Paulo – Secretaria Municipal de 
Educação (CEIS ACONCHEGO I E II) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCEIROS  
 

Parceria, associação de entidades 
(duas ou mais) para desenvolverem 
ação conjunta com vista a atingirem 
um objetivo determinado, como 
eventos, bazares, atendimentos às 
alunas e crianças, envio de produtos 
alimentícios, cursos e/ou oficinas, 
comunicação e MKT. 

Abrasta/Abrale, Autólogus, 
Confecções Emilio, CCA Padre 
Mariano, Fundação Oftamológica Dr. 
Rubem Cunha, Instituto Cuidando do 
Futuro, Jornal “O Amarelinho”,  
Lagrotta Azzurra, Novotel Jaraguá,  
ONG Banco de Alimentos, Projeto 
Tesourinha, SENAC Aclimação, The 
Partner, Urbanità Arquitetura e 
Paisagismo.  
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FONTE FORMA DE APOIO  

APOIADORES Apoiador, pessoa física ou jurídica, 
com quem podemos contar em ações 
pontuais, exemplos, Ação Família 
APAF, palestras, doação em datas 
comemorativas (Páscoa, Dia das 
Crianças, Natal). 

Adriana Taub Doces,Aparecido Inácio 
e Pereira Advogados Associados, 
Concept Fashion, Complements,  
Dalutex, Esporte Clube Pinheiros,  
Instituto Verter, Janine Trassi 
Fotografia, Madame Gâteau,  
Mesalinho, Padaria Nova Major,  
Pão de Açucar, Poção do Amor – 
Gostosuras em Pote, Porto Seguro,  
Projeto Sorrir, Ricardo Almeida,  
SRM, Très Chic 
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4- EVENTOS / CAMPANHAS EXTERNAS  

 

 

JANEIRO 

 

NOVIDADE!!! 

 
LOJINHA DO BEM 

A sede da APAF que abriga o 

Espaço Iluminar passou por uma 

ampla reforma em janeiro.  O 

espaço, que comportava 2 salas de 

aula e 1 sala de costura, ganhou 

divisões para que a sala de costura 

fosse ampliada e fosse possível realizar um antigo sonho da APAF: abrigar em sua sede uma charmosa loja 

com suas linhas de produtos de casa e bijuteria. O andar superior da casa também passou por 

modificações e ganhou uma sala de aula para 25 alunas e uma gostosa sala de apoio para reuniões e 

oficinas. 

 

 

MARÇO   

 
 

Ação Solidária no Pão de Açúcar da Av Angelica! Ovos para as 

crianças da APAF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No mês de março também aconteceu o Bazar da 

Comunidade.  

 

 

 

 

 

ABRIL   

 

 

 
Nas unidades da Academia Competition aconteceu a Campanha de Livros 

para APAF! Qualquer título infanto-juvenil, novo ou usado em bom estado, 

para crianças de 6 meses a 4 anos das unidades Aconchego I e II.  
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Winter Fashion Editon – Comras do bem para apoiar 

os projetos sociais da APAF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIO  

 

 

 

 
Parceria It Brands em apoio aos projetos sociais da 

APAF.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO  

 
 

 

 

APAF & VILA BUTANTAN  

Inaugurado em 2016, a Vila Butantan é um espaço de 

convivência a céu aberto dedicado à cultura, eventos e 

gastronomia de maneira plural e democrática na 

cidade de São Paulo.  
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SETEMBRO  

 

Loja Sinhá 

A Apaf disponibilizou para vendas suas caixas de 
aromatizadores na Loja Sinhá, no Iguatemi Flower 
Market.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Academia Competition sempre apoiando a APAF! 

Realizou entre os meses de setembro e outubro uma campanha para 

arrecadação de brinquedos em bom estado e alimentos não 

perecíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO  

 

 

 

 
Bazar da Comunidade – Dia das Crianças.  

Aconteceu no dia 12 de outubro na segunda edição da 

ação Família APAF 2016.  
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Produtos da APAF estiveram à venda no Esporte Clube Sírio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtos da APAF no It Brands, parceria.  

 

 

 

A TRIYA participa de um projeto social em parceria com a APAF. Tecidos doados pela marca de moda 

praia são transformados em bonecas de pano por mulheres da comunidade. As sereias de pano são 

vendidas nas lojas físicas da marca, sendo que toda renda é revertida para Apaf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO  

  

 

A.BRAND – Comemoração do seu 

aniversário! 

A Apaf participou com seus jogos 

americanos, porta-guardanapos e 

necessaires.  

 

https://www.facebook.com/TriyaBrasil/
https://www.facebook.com/APAFSP/
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DEZEMBRO  

 

 

BAZARES DE NATAL  
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RECURSOS HUMANOS  

 

 
A APAF possui em seu quadro:  

 

UNIDADE QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 

APAF e Espaço Iluminar – funcionários 07 

APAF e Espaço Iluminar – estagiários 00 

CEI Aconchego I 21 

CEI Aconchego II 21 

FUSSESP 01 

TOTAL 50 
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CERTIFICAÇÕES  

 

 
A APAF possui as seguintes certificações:  

 
 CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social   

 CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

 COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social   

 SEADS – Secretaria Estadual de Assistência Social  

 Utilidade Pública Municipal  

 Utilidade Pública Estadual  

 Utilidade Pública Federal  
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COLABORADORES  
 

Voluntários 

Presidência: 

Eliana Rahmilevitz  

Vice-Presidência: 

Regina Miranda  

Diretoria Financeira: 

Gelse Braverman 

Diretoria de Marketing: 

Cinthia Castro 

Diretoria Jurídica: 

Rui Correa 

Maria Clara Villacorta 

Diretoria de Operações:  

Clarice Ramuth  

Conselho Fiscal: 

Evelin Hasbani  

Raul Czarny 

Milton Cardoso dos Santos Filho  

Suplentes: 

Renata Elza Kairalla 

Simone Maria Romano Schott 

Nicolle Mintz 

Outros apoiadores: 

Monica Lazzerini 

Luciane Veicer Barreto 

Patricia Kawai Sauan 

Susana Koln  

Regime CLT: 

Equipe de profissionais da CEI Aconchego I e II e do Espaço Iluminar 


