APAF – Associação Paulista de Apoio à Família

INDICE
Página
Apresentação

2

Centros de Educação Infantil Aconchego
1- Atendimentos em 2017
2- Atividades (ordem cronológica)

4
4

Espaço Iluminar
1- Atendimentos

13

1.1 – Atendimentos em Promoção Social

13

1.2 – Atendimentos – Capacitações

15

1.3 – Resumo Geral dos Atendimentos – 2017

17

2- Voluntariado

18

3- Captação de Recursos

19

Recursos Humanos

21

Certificações

22

Colaboradores

23

1

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-dasmulheres/) ”
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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.
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1- ATENDIMENTOS EM 2017
Unidade

Quantidade de crianças atendidas

CEI Aconchego I

89

CEI Aconchego II

85

TOTAL

174

2- ATIVIDADES (ORDEM CRONOLÓGICA)
MÊS: MARÇO
Fisioterapia com a Universidade Mackenzie

A professora Suze e sua equipe de alunos do
curso de Fisioterapia utilizaram de toda a sua
competência e dedicação no atendimento de
nossos pequenos, avaliando as crianças,
corrigindo questões posturais, orientando
nossas professoras.

Avaliação da qualidade no atendimento
A APAF promoveu uma palestra seguida de um
debate para discutir critérios de aferição da
satisfação dos pais com nossos serviços.
Discutir o tema “Avaliação dos Serviços Prestados”
é essencial para o correto direcionamento dos
trabalhos, apontando o caminho certo a ser
seguido e corrigindo os inevitáveis desvios de
rumo. Agradecemos ao Professor Amarildo e à
Instituição Unised pela valiosa parceria.
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MÊS: ABRIL

Páscoa

As crianças das Creches Aconchego I e II tiveram uma doce Páscoa com a doação de mais
de 200 ovos. Isso só foi possível com envolvimento e carinho das mães do Stance Dual
School, Sr.Stefan Behar e Stephanie Wertheimer do GAS Insper.

MÊS: MAIO

Oficina culinária
As crianças participaram de uma oficina de
culinária que faz parte do nosso Projeto
Alimentação Saudável. Essa atividade tem por
objetivo ensinar a origem dos alimentos e
estimular o consumo de refeições mais
saudáveis.

Ação de Saúde Preventiva com a UBS Nossa
Senhora do Brasil
No dia 17 de maio os profissionais da UBS Nossa
Senhora do Brasil estiveram na APAF para uma
ação de saúde preventiva com as crianças. Nessa
visita, os pequenos passaram por uma avaliação
de saúde física e bucal.
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Atividades artísticas
Nossas crianças são sempre incentivadas com atividades que desenvolvem sua
criatividade, imaginação e manifestação artística. Trabalhamos a pintura com tinta no
ateliê de artes e a sensibilização sonora com instrumentos de percussão. Os pequenos
se sentem estimulados com as aulas artísticas e ainda aprendem com diversão.

Integração
E para encerrar o mês de maio, as crianças da Creche Aconchego II receberam alunos do
3º ano da Escola Stance Dual para uma apresentação teatral muito divertida! Além do
show de teatro, também aconteceu a entrega dos livros arrecadados durante a
campanha do livro. Foi um momento mágico de muita integração entre as crianças das
duas instituições.
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JUNHO
UBS Nossa Senhora do Brasil - Oficina de Resíduos Sólidos
A UBS Nossa Senhora do Brasil entrou em ação para
colocar em prática mais uma atividade do Programa
Saúde na Escola. Dessa vez, as crianças tiveram uma
Oficina de Resíduos Sólidos, trazendo a reciclagem para
dentro da sala de aula com um teatro de fantoches. Essa
aula é importante principalmente para que os
pequenos entendam o impacto que o lixo gerado por
nós tem para o meio ambiente.

Cantinho do trabalho
No cantinho do trabalho os educadores falam
constantemente com os alunos sobre as
diversas profissões e sua importância para a
sociedade. Essa atividade desperta a
curiosidade das crianças com relação às
profissões dos seus pais, ensinando também
a valorizar a respeitar toda a forma de
trabalho! No final, todos podem “brincar” de
trabalhar, realizando tarefas como: cozinhar,
arrumar as unhas, atender o telefone, cuidar
das bonequinhas doentes, etc. Como é bom
aprender brincando!

Festa Junina
Olha
a
chuva...
já
passou!!
Uma das épocas mais esperadas por todas
as crianças é a nossa tradicional festa
junina. Além de ser uma data repleta de
muitas brincadeiras e comidas deliciosas,
a festa junina é um evento cultural que
destaca o folclore e os costumes do nosso
país! Os pequenos de divertem muito
ensaiando a quadrilha entrando em
contato com ricos elementos da nossa
cultura.
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JULHO

Aulas de inglês
A primeira infância é considerada a melhor
fase da vida para se aprender línguas,
pensando nisso, a APAF e o Colégio Stance
Dual desenvolveram um programa de aulas de
inglês para as crianças das Creches
Aconchego. A professora Isabella em uma das
aulas trabalhou as cores e os movimentos em
uma aula muito divertida!

Férias com recreação
Mês de férias tem Recreação na Creche Aconchego? Tem sim senhor!
Apesar do descanso na nossa rotina normal, continuamos cheios de atividades por aqui!

Capacitação para funcionários

Enquanto as crianças estão em férias,
os funcionários da Creche Aconchego I
e II aproveitam para aperfeiçoar seus
conhecimentos
sobre
o
desenvolvimento
infantil.
A
capacitação foi sobre motricidade
(estudo dos movimentos corporais),
com dinâmicas e palestras.
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AGOSTO

Pátio sonoro
A música possui um papel muito importante na educação infantil, ela contribui para o
desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, além de ajudar no
processo de aprendizagem dos nossos pequenos. Os alunos receberam o projeto Pátio
Sonoro, que tem o objetivo de trabalhar a sensibilização sonora, estimulando o senso
rítmico e explorando os diferentes sons e instrumentos.

Mostra Cultural
Na semana de 28 de agosto a 1 de setembro aconteceu a IX Mostra Cultural da Creche
Aconchego I. Durante esses dias, os pais dos alunos são convidados a conhecer a creche,
conversar com os professores e ver todas as atividades realizadas pelos seus filhos
durante o ano. É um momento muito importante de interação entre os educadores da
APAF, os pais e os alunos, que ficam super orgulhosos mostrando seus lindos trabalhos!
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SETEMBRO

Reunião de pais e mestres com apresentação das crianças
No início do mês tivemos a nossa reunião de pais e mestres. Reservar esse tempo é
muito importante não só para a
entrega dos relatórios das crianças,
mas também para criar uma
aproximação entre pais e educadores.
Além de fortalecer o relacionamento
entre as famílias e os educadores,
ainda pudemos assistir juntos a uma
linda apresentação nos nossos
pequenos!

Atividade para as crianças do berçário
Nossos pequenos do berçário tiveram
uma brincadeira de atividade sensorial,
focada no estímulo dos cinco sentidos
dos bebês. Estudos comprovam que as
pessoas aprendem melhor quando as
informações são processadas por mais
de um dos sentidos ao mesmo tempo,
por isso essa atividade é tão importante
na primeira infância, quando os bebês
estão descobrindo o mundo!

OUTUBRO

No mês das crianças tivemos os alunos do Colégio Stance Dual estiveram em nossas
creches distribuindo presentes do Dia da Criança. Nossos pequenos gostaram muito dos
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presentes e principalmente da visita dos alunos do colégio. É sempre uma farra receber
outras crianças para celebrar um dia tão gostoso!
E neste mês de comemoração tivemos a presença do palhaço Pebolim, foi um dia cheio
de gargalhadas. As crianças se divertiram muito participando de todas as brincadeiras
que nosso convidado fez.
O escritório Pinheiro Neto Advogados, também, fez a alegria de nossas crianças com a
doação de mais de 200 brinquedos arrecadados através de uma campanha promovida
pela Comissão de Responsabilidade Social.

Dia dos Professores

No mês de outubro também tivemos
uma comemoração muito especial para
todos os educadores das nossas
creches. Aqui na APAF valorizamos e
temos muito orgulho dos nossos
professores,
que
se
dedicam
diariamente à educação das nossas
crianças. Sabemos que o caminho não
é fácil, mas sem eles nada seríamos!
Parabéns aos mestres!
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NOVEMBRO

Teatro

As turmas de todas as idades da Creche
Aconchego tiveram aulas de teatro juntas. O
teatro infantil é uma importante ferramenta
para estimular a memória e a atenção das
crianças, além de melhorar a dicção,
combater a timidez e auxilia no
relacionamento e no trabalho em grupo.

Mostra de Artes CEI Aconchego II

Entre os dias 14 - 24 de novembro
aconteceu a Mostra de Artes no CEI
Aconchego II. O destaque dessa ação foi
o uso de materiais inusitados na
produção das obras como lixa, bucha,
esponja de aço, folhas e sementes em
diversos tipos de técnicas, além da
participação dos pais dos alunos. Esse
mundo das cores foi inspirado na
música Aquarela de Toquinho e na pintora Tarsila do Amaral.

DEZEMBRO
Banco de alimentos: treinamento para equipe da cozinha
A equipe de cozinha da Creche Aconchego
teve treinamento de boas práticas e
manipulação de alimentos com nossos
parceiros do Banco de Alimentos. A segurança
alimentar é importante para que os alimentos
cheguem à mesa prontos e bem higienizados
para consumo, garantindo que não causarão
doenças para nossas crianças.
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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

04

Psicologia

130

Serviço Social
(entrevistas, triagens, orientações, encaminhamentos)
Ação Saúde

541

Outubro Rosa

166
TOTAL

94

935

No dia 16/09/2017 – Sábado – aconteceu a I AÇÃO SAÚDE
APAF.
Nesta data aconteceram atendimentos e atividades com
especialistas visando prevenção e cuidados com a saúde da
família.
Participaram da I AÇÃO SAÚDE APAF pais/responsáveis das
crianças matriculadas nas CEIS Aconchego I e II, funcionários
e seus familiares.
ATENDIMENTOS E ATIVIDADES OFERECIDOS:
 Cardiologia- Eletrocardiograma
 Oftalmologista- Triagem Visual
 Odontologista- Prevenção de Cáries
 Ginecologia- Prevenção de DSTs e Anticoncepção
 Nutrição e Pediatria - Prevenção de Obesidade
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Durante o mês de outubro, voluntários e parceiros da APAF abordaram a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
ATENDIMENTOS E ATIVIDADES OFERECIDOS:
 Palestra: Alimentação Saudável
 Palestra: Prevenção do Câncer de Mama
 Coleta de Exames
 Resultado dos exames com presença de ginecologistas

Figura 2 Resultado dos exames

Figura 1 Coleta de exames
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1.2 – Atendimento – Capacitações
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
Cuidador Infantil

Maria Bonita –
Assistente de
Cabeleireiro
Maria Bonita –
Manicure e Pedicure

Maria Bonita –
Maquiagem

OBJETIVO GERAL
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.
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.
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.

Proporcionar às mulheres técnicas de aplicação prática de cada item da
maquiagem, ampliando seus conhecimentos e habilidades para
atender as necessidades do mercado. O curso possui carga horária de
100 horas, sendo às 3ª e 5ª feiras.

PARCERIAS
Senac
Aclimação

Projeto
Tesourinha

Senac
Aclimação

1º semestre
– Vult
2º semestre
– Voluntária

ALUNAS
FORMADAS
1º semestre:

TOTAL
16

2º semestre:

22

1º semestre:

31

2º semestre:

24

1º semestre:

15

2º semestre:

17

1º semestre:

26

2º semestre:

10

TOTAL GERAL DE
PARTICIPANTES

161

38

55

32

36

161

15

Figura 3 Curso Cuidador Infantil
Figura 4 Curso Maquiagem

Figura 5 Curso Manicure e Pedicure
Figura 6 Curso Assistente de Cabeleireiro

Figura 7 Evento de Formatura
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1.3 - RESUMO GERAL DOS ATENDIMENTOS – 2017

PROMOÇÃO SOCIAL

AÇÃO SAÚDE

OUTUBRO ROSA

CAPACITAÇÕES

675

94

166

161

TOTAL ATENDIMENTOS

1.096

CRECHES
CEI ACONCHEGO I

CRIANÇAS
ATENDIDAS
89

CEI ACONCHEGO II

85

TOTAL

174
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2- VOLUNTARIADO
Nome empresa parceira e/ou voluntário
Academia Competition
Ana Fuccia
Aparecido Inácio e Pereira - Advogados
Archy Make Up
Artur Luis da Silva
Associação Fortunée de Picciotto - Clínica
Odontológica
Aura Clara – Clinica de Fisioterapia
Autólogus Laboratório S/C LTDA
CEMA - Medicina Especializada Olhos/Ouvidos/Nariz/Garganta - Relações
Institucionais
Cia.do Tomate
Confecções Emilio
Cosméticos
Dra. Luciana Hannouche Trindade
Dra. Luciana Issa
Dr.Luciano Trindade
Dra Maria Amelia Carmagnani Pestana
Dra.Maria Fernanda Badue
Dra.Mariana Cocuzza
Dra. Sheu Harry Fischbach
Escritório de Advocacia Ana Brocanelo
Fenícia
Flavia Amato
Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha
Green Ótica
Hospital Albert Sabin
Instituto Verter
Jeniffer
Jornal Novo Emprego O Amarelinho
Mackenzie
OBBS - Organização Brasileira do Bem Social
Odontologia
Philips
Pinheiro Neto
Polozzi Coaching
Ri Happy - Shopping Iguatemi
Rotary
SENAC Aclimação
Simpress
The Partner
Unifesp
Vanina

Nomes representantes dos parceiros e/ou
atividade
Flávia Brunoro, Marcelo, Tatiana
Fotografia
Adriana de Oliveira, Luciana
João Igor de Campos
Educador físico
Cassia
Ilan Gedanken
Claudia Rachkorsku Ramuth
José Augusto de Sant´ana
Alessandro Tomazelli
Silvia Hasbani
Celso Henrique Angimahtz
Cardiologista
Pediatra
Cardiologista
Odontopediatra
Pediatra
Ginecologista
Ginecologista
Ana Brocanelo, Jessica
Filmagem
Dra. Rosana Pires da Cunha, Conceição
Hely
Fabrini Thomazetti, Francine Caetano
Colombo, Rodrigo Willians Checheto
Eliane Niskier, Gustavo, Rodrigo
Nutricionista
Sr. Claudinei
Marília
Mauricio Querido
Renato Carvalho
Alessandra Cristina Rigo, Diego Alves
Bianca, Dra. Cristiane, Rosário
Thais
Cláudia
Silvana Gianini
Elma
Daniela Santos, Roberta Zago
Ricardo Maruba
Dra. Betina Lahterman
Jornalista
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3 – CAPTAÇÃO DE RECURSOS
As fontes de receita da APAF para manutenção dos seus projetos são:
FONTE
URNA DO BEM

PATROCINADORES

FORMA DE APOIO
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.
Patrocinador, pessoa física ou jurídica
que assume a responsabilidade
financeira e/ou assistencial, de
manutenção, marketing e promoção,
de pessoa ou grupo.

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.

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).

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

A1 Soluções, Clinica Kairalla
Competition, Confecções Emílio
Doog – original hot dog
Gasômetro Madeiras, Gutierrez e
Marubayashi, Instituto Cuidando do
Futuro, Itciar Cunha, Janine Trassi
Fotografia, Jornal “O Amarelinho”
Laboratório Autólogus, Lagrotta
Azzurra, Lockton, Masao Goto Filho
Fotografia, Olga Vlahou Fotografia,
Projeto Tesourinha, R. Fernandez
Advocacia, Ricardo Almeida
Simpress, Urbanitá, Universidade
Mackenzie (fisioterapia e nutrição)
Villacorta Advogados.
Eventos: Abrale, Arlette Jóias, Buffet
França, Claudete e Deca, IT BRANDs
Princess, Sinhá Loja, Sushi Papaia
Thelure, Vila Butantan.
Doações de Insumos e Alimentos:
Casa Santa Luzia, Doog – original hot
dog, Hortifruti Paraiso, Lagrotta
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Azzura, Mix & Bars, ONG Banco de
Alimentos.
Ações Pontuais: Adriana Taub Doces
Aparecido Inácio e Pereira, Advogados
Associados, Complements, Concept
Fashion
Dalutex, Green Ótica, Grupo SM
Edições, IGSM, Instituto Verter
Madame Gâteau.
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RECURSOS HUMANOS
A APAF possui em seu quadro:

UNIDADE

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

APAF e Espaço Iluminar – funcionários

07

CEI Aconchego I

20

CEI Aconchego II

21

TOTAL

47
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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

22

COLABORADORES
Voluntários
Presidência:
Eliana Rahmilevitz
Vice-Presidência:
Regina Miranda
Diretoria Financeira:
Clarice Ramuth
Diretoria de Marketing:
Cinthia Castro
Diretoria Jurídica:
Maria Clara Villacorta
Rui Correa
Conselho Fiscal:
Membros Efetivos Conselho Fiscal:
Evelin Hasbani
Raul Czarny
Renata Elza Kairalla
Suplentes:
Luciane Veicer Barreto
Nicolle Margareta Saurer Mintz
Simone Maria Romano Schott
Outros apoiadores:
Luciane Veicer Barreto
Monica Lazzerini
Patricia Kawai Sauan
Susana Koln
Regime CLT:
Equipe de profissionais da CEI Aconchego I e II e do Espaço Iluminar
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