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1. A Instituição  

A AMMA – Associação Alda Miranda Matheus, surgiu 
da carência de políticas públicas que assegurassem a ga-
rantia dos direitos das crianças e adolescentes de forma 
integrada e articulada, principalmente de serviços de edu-
cação não formal em contraturno social.  A insuficiência 
e/ou ausência de serviços públicos gera violações de di-
reitos a população agravando cada vez mais sua condi-
ção de existência. Assim em 1997, Sr. Luiz Antônio Pinto 
Matheus, empresário local, preocupado com a situação 
da infância do município, fundou a entidade buscando 
meios de apoiar a população, prevenindo situações de 
risco social e garantindo a permanência das mesmas no 
sistema educacional. 
Iniciamos atendendo 50 crianças, e com o tempo a de-
manda foi aumentando e a importância do trabalho de-
senvolvido pela entidade ganhou reconhecimento do Po-
der Público e da Sociedade Civil. Atualmente atendemos 
aproximadamente 450 crianças e adolescentes de todos 
os bairros do município de Pirassununga – SP que tem 
população estimada de 75.000 habitantes. O maior núme-
ro de vagas entretanto é destinado aos bairros de maior 
vulnerabilidade e risco social. 

1. Tipo de Serviço: 

Entidade de atendimento, constituída sob a forma de as-

sociação, sem fins lucrativos, com duração por tempo in-
determinado, é pessoa jurídica de direito privado, oferta 
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, por 
meio de programas e projetos socioassistenciais, funda-
mentados na educação integral, dirigidos a indivíduos e 
famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 
sendo todas as ações totalmente gratuitas de caráter con-
tinuado, permanente e planejado. Nossa atuação está fun-
damentada na proteção integral, prevista pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), com foco no direito à 
educação, cultura, esporte e lazer, e é amparada pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Sua estratégia 
de ação social tem como referência a Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS), concedendo benefícios de 
proteção social básica, estando os serviços em conformi-
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dade com a resolução 109, de 11 de 
novembro de 2009.
A AMMA tem como preocupação 
permanente o aprimoramento de suas 
ações, bem como o Desenvolvimento 
Sustentável, estimulando a participa-
ção efetiva da população de modo a 
construir relações socialmente justas. 
A entidade assumiu a responsabilida-
de de trabalhar os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), 
aplicados em diversos projetos, des-
tacando-se os desenvolvidos no  Nú-
cleo de Educação Ambiental.

3. Finalidades Estatutárias

• Atender gratuitamente crianças e 
adolescentes na faixa etária entre 
05(cinco) e 16 (dezesseis) anos, 
obrigatoriamente matriculados 
em estabelecimento escolar e que 
necessitam de local adequado de 
permanência em período contrá-
rio ao escolar, evitando-se assim, 
a ociosidade e a marginalidade, 
promovendo aos mesmos o refor-
ço e a revisão das aulas assistidas 
nas escolas por eles frequentadas, 
além de atividades socioeducati-
vas;

• Proporcionar-lhes oportunidades 
de profissionalização por meio de 
convênios celebrados com enti-

dades reconhecidamente profis-
sionalizantes;

• Preservar e proteger a saúde 
dessas crianças e adolescentes 
através de cuidados médicos e 
odontológicos preventivos, ali-
mentação saudável e vestuários 
adequados;

• Desenvolver a cooperação e o 
espírito de companheirismo vi-
sando à integração entre os com-
ponentes do grupo, por meio de 
jogos recreação e outras ativida-
des apropriadas;

• Incentivar a ampliação do univer-
so do conhecimento da criança e 
do adolescente, por meio de ati-
vidades culturais, educacionais, 
esportivas e de lazer.

Princípios Institucionais

4. Missão

Promover e oportunizar a transfor-
mação social por meio da formação 
integral. Ser participativa, dinâmica, 
solidária, fraterna, autônoma e quali-
ficada, despertando a consciência, a 
autovalorização, o bem-estar social 
e a qualidade de vida para crianças, 
adolescentes e indiretamente suas fa-
mílias.

5. Visão

Ser referência na preparação das ge-
rações futuras, alicerçado em valores 
éticos, capazes de transformar a so-
ciedade, a partir de processos educa-
cionais modernos, inovadores e hu-
manizados. Promover e oportunizar a 
transformação social, por meio da for-
mação integral, sendo nossas crianças 
e adolescentes multiplicadores em 
suas casas e comunidade.

6. Valores

Gestão, Diretoria e Equipe ética, 
participativa, séria e transparen-
te que acredita na transformação, 
através da “causa” da organização, 
alimentando-se de amor, amizade, 
esperança e respeito ao próximo.

7. Ambiente Físico

A entidade desenvolve todas as 
suas atividades em sede própria, 
instalada na zona rural com área de 
80.000 m2, a qual possui: 21 salas 
para oficinas; sala audiovisual para 
atividades coletivas e comunitárias, 
instalações sanitárias, iluminação 
adequada, conservação, privacida-
de, salubridade e acessibilidade, 
ginásio poliesportivo com palco, ca-
marins e sanitários, campo society, 
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campo de areia, cozinha, despensa, refeitório com 520 
m2 , escritório, coordenação, salas de atendimento indi-
vidualizado,  clínica odontológica, área para atividades 
de educação ambiental que conta com sistema de cap-
tação e reuso da água pluvial, currais; local para orde-
nha coberto; pastos com divisórias; silo; galinheiro; po-
mar; área cercada de alambrado com aproximadamente 
10.000 m2  para horta ,650 m2 de estufa coberta 500 
m² de Viveiro para mudas, composteira e minhocário. 
Playground gramado e arborizado. 

8. Recursos materiais

A entidade possui materiais permanentes e pedagó-
gicos apropriados para o desenvolvimento do ser-
viço prestado. A mobília é adequada ao espaço que 
possuímos e encontra-se em ótimas condições de 
conservação. 

9. Transporte 

Desde o início das atividades, em 1997 o transporte 
é cedido pela Prefeitura Municipal de Pirassunun-
ga, através da Secretaria Municipal de Educação, 
para o trajeto dos alunos escola/ AMMA e AMMA/
escola.

Vista aérea das dependências da AMMA
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10.  Atividades 

Através da escuta aos atendidos, per-
cebeu-se a necessidade de modificar 
as ações realizadas na Oficina de 
Saúde e Beleza, considerando a faixa 
etária e os interesses. Assim, implan-
tamos os cursos de Barbearia e De-
sign de Sobrancelhas para os alunos 
da turma 5 (14 – 16 anos). Essas ati-
vidades diferenciadas, são respostas 
às necessidades de adequação à traje-
tória do educando, que nessa fase de 
transição da infância para a adoles-
cência, descobrem novas aptidões. 
Intensificou-se também a oferta de 
atividades esportivas, respeitando o 
desenvolvimento natural dos ado-
lescentes, oferecendo propostas que 
atendam as suas necessidades.

10.1. Objetivos específicos das Oficinas

As oficinas proporcionaram às crian-
ças e adolescentes:

• Contribuição no processo de de-
senvolvimento socioeducativo, 
oferecendo acesso aos recursos 
culturais relevantes para a con-
quista de sua cidadania: domínio 
do saber tradicionalmente presen-
te no trabalho escolar, preocupa-
ção com o meio ambiente e sua 
comunidade, com a saúde, sexua-
lidade, questões éticas relativas à 
igualdade de direitos, à dignidade 
e à solidariedade;

• Conhecimento do próprio corpo, 
valorizando e adotando hábitos 
saudáveis como aspectos básicos 
de qualidade de vida e agindo com 
responsabilidade em relação a sua 
saúde e a saúde coletiva;

• Utilização de diferentes lingua-
gens: verbal, matemática, gráfica, 
plástica e corporal como meio de 
produzir, expressar e comunicar 
suas ideias, interpretar e usufruir 
das produções culturais; das dife-
rentes fontes de informação e re-
cursos tecnológicos para adquiri-
rem e construírem conhecimentos;

• Acesso a materiais, instrumentos 
e procedimentos variados em ar-
tes (Artes Visuais, Dança, Música, 
Teatro) experimentando-os e co-
nhecendo-os de modo a utilizá-los 
nos trabalhos pessoais e nas cons-
truções coletivas, desenvolvendo 
o conhecimento estético, a sensi-
bilidade, a criatividade e o espírito 
crítico;

• Contribuição para o processo for-
mativo, as trocas culturais, a refle-
xão sobre as vivências familiares, 
por meio de palestras e grupos de 
encontro;

• Contribuição para a formação da 
cidadania, possibilitando experi-
ências de convivência comunitária 
e fortalecimento de vínculos, além 
do aprofundamento de temas liga-
dos aos direitos/deveres;

• Fortalecimento do direito de brin-
car e o direito à infância, por meio 
de atividades de lazer, lúdicas, ar-
tísticas e culturais;

• Capacitação para inserção no mer-
cado de trabalho e potencialização 
das capacidades e talentos dos 
atendidos.
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Atividades regulares: Acompanhamento das tarefas es-
colares. Momento diário em que os atendidos realizam a 
lição de casa e tiram dúvidas com o instrutor.

Programa Forças no Esporte - Ministério da Defesa
Em 2017 firmamos importante parceria com a Academia 
da Força Aérea que recebeu todas as terças e quintas-fei-
ras, 57 adolescentes, de 13 à 16 anos, beneficiados pelo 
programa. Este Programa tem o objetivo de democratizar 
o acesso à prática esportiva, colaborando para a inclu-
são, o bem estar físico, a promoção da saúde e o desen-
volvimento intelectual. O forte apelo do militarismo na 
vida das crianças e adolescentes, associado às atividades 
socioeducativas oferecidas, tem potencial transformador 
acarretando em mudança e oportunidade. O programa é 
também um fator de prevenção contra os riscos sociais 
como drogas, violência, ócio e outras situações que pos-
sam levá-los a tais tipos de vulnerabilidade.

Programa “Resgatando a Cidadania”
Parceria com a Polícia Militar do Estado de SP, tem 
como objetivo ultrapassar obstáculos a fim de propiciar 
a transformação social, a igualdade, o respeito, a justiça 
e a importância de cada um na formação coletiva, desta 
forma a ação contínua propõe construções de saberes / 
conhecimentos, bem como a vivência de relações mais 
democráticas. Nos encontros, que aconteceram às quar-
tas-feiras para adolescentes de 13 à 16 anos, foram abor-
dados temas de resistência às drogas e violência.  
 

10.2. Outras atividades desenvolvidas:

Programa “Forças no Esporte”

Programa “Forças no Esporte” Programa “Forças no Esporte”

Programa “Forças no Esporte”

Programa “Resgatando a Cidadania”

Acompanhamento de tarefas escolares
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Apoio Médico: os atendidos, quando necessário, foram 
beneficiados com atendimento médico prestado gratuita-
mente em consultório particular em parceria com a médi-
ca pediatra/fundadora da entidade, diminuindo a demanda 
para o SUS. Além das consultas, a médica sensibilizada 
com a situação financeira das famí lias, doou todos os me-
dicamentos necessários nos tratamentos, através de uma 
parceria mantida com empresas farmacêuticas. A entidade 
manteve ainda parceria com o Lions Clube que realizou 
exames de acuidade visual e mediou as consultas oftalmo-
lógicas com o Dr. Gustavo Tosi e com a Ótica Pirassunun-
ga que forneceu gratuitamente óculos de grau às crianças 
com necessidade de correção visual, melhorando a saúde 
visual e, consequentemente, a qualidade de vida deles. 

Reuniões de pais: realizamos durante o ano de 2017, 
seis reuniões de pais, nos meses de fevereiro, março, 
abril, maio, setembro e novembro. As reuniões têm como 
objetivo orientar sobre as normas de funcionamento, 
bem como promover aproximação entre atendidos, res-
ponsáveis, comunidade e instituição.  No mês de setem-
bro, realizamos reunião com os pais/responsáveis da tur-
ma 1 e 2 no auditório Beta/SME, com o tema “Regras e 
Limites”, ministrada pela psicóloga Carolina Cabianca 
Ramos do DACA.

Atendimento Odontológico: No decorrer de 2017 fo-
ram atendidos na sede da AMMA aproximadamente 250 
crianças/adolescentes, avaliados por meio da aplicação 
do índice de prioridade, que beneficia as crianças e ado-
lescentes com problemas bucais mais graves e os que 
estão próximos a atingirem a idade máxima de frequen-
tarem o Projeto. Os tratamentos são de caráter curativo, 
preventivo, educativo e acontecem em parceria com a 
oficina de saúde e beleza, buscando a prevenção indivi-
dual e coletiva dos alunos em sua totalidade. 

Apoio Psicossocial: Paralelo às atividades diárias de-
senvolvidas nas oficinas socioeducativas, foram realiza-
das intervenções pela equipe técnica (Assistente Social 
e Psicóloga) através de escuta qualificada e orientações 
adequadas para cada caso e necessidade, com o objetivo 
de descobrir e valorizar as potencialidades, entender o 
contexto e dinâmica familiar, melhorando assim o desen-
volvimento pessoal, interpessoal e escolar das crianças e 
adolescentes atendidos. 

Reunião com paisReunião com pais

Atendimento psicossocial

Atendimento psicossocial

Atendimento odontológico
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Treinamento e capacitação profissional: a gestão tem 
preocupação constante em oferecer aos profissionais, 
oportunidades de aperfeiçoamento das ações desenvol-
vidas. Através dos treinamentos e capacitações os edu-
cadores:
• fortalecem suas atitudes mediadoras e experimen-

tam novas condutas junto às crianças;
• tornam-se mais aptos a agir na resolução de 

conflitos;
• descobrem novas ferramentas para suas re-

lações pessoais e profissionais;
• envolvem-se com a proposta e objetivos 

da entidade.

Os colaboradores da AMMA participaram 
durante o ano de 2017 das seguintes capa-
citações: 
• Oficina sobre higiene e saúde bucal, mi-

nistrada pela odontologista Dra. Carla 
Leiko Gonçalves;

• Professor Alex Zompero realizou três 
treinamentos em Coach motivacional;

• Tatiana Pinto Tosi, coach, trabalhou o 
tema: Transformando Vidas;

• Tatiana Messina N. Ferreira, assistente so-
cial, palestrou sobre o Trabalho Infantil;

• Seminário organizado pelo CMDCA com o 
tema “Abuso e Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes”, VII Conferência Munici-
pal de Assistência Social – “Garantia de Direitos 
e Fortalecimento do SUAS”.

A coordenação participou ainda de seminários e cursos 

externos, como: Seminário de Educação, realizado na 
cidade de Ribeirão Preto, sobre Organizações Sociais e 
Processos Modernos. 

Palestras para atendidos: orientações e palestras aos 
alunos sobre drogas (Policial Sanches); saúde da mu-
lher, gravidez na adolescência, bulimia, anorexia, obe-
sidade, sexualidade na adolescência, violência infantil 
e maus tratos (Palestras realizadas em parceria com o 
curso de enfermagem da Etec “Tenente Aviador Gusta-
vo Klung”); primeiro socorros (Corpo de bombeiros); 
destinação correta do lixo (Grupo Enactus Usp); Carla 
Leiko Gonçalves sobre cuidados bucais em parceria com 
a Oficina de Saúde e Beleza, Visita a Comunidade Tera-
pêutica Renascer.

Núcleo Aprendiz: conforme lei de estágio e em parce-
ria com o CIEE, nossa equipe interdisciplinar qualifica e 
acompanha os adolescentes, formados em anos anterio-

Capacitação Peti - Trabalho Infantil

Equipe de Educadores da AMMA
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AMMA comemora 20 anos de existência 

Em fevereiro a AMMA comemorou 20 anos de bons tra-
balhos voltados as crianças e adolescentes do município. 
A entidade reuniu no Exclusive Eventos, pessoas que 
tem forte vínculo com a entidade e que marcaram a sua 
história, além do Prefeito municipal Ademir Alves Lin-
do, Promotor de Justiça Dr. José Carlos Galucci Tomé e 
o Presidente da Câmara Leonardo Francisco Sampaio de 
Souza Filho, que prestaram homenagens ao Fundador Sr. 
Luiz Antonio Pinto Matheus. 
       
Sessão Solene de Entrega de Certificados 

Reunimos em 07/12/2017 autoridades, familiares, pro-
fissionais e atendidos da AMMA para cerimônia de en-

10.3. Eventos e participações

trega dos certificados de participação na Mostra de Artes 
“Luiz Pinto Matheus”e conclusão dos cursos de Barbea-
ria, Designer de Sobrancelhas e Informática. 

Participações Especiais

Convites para Apresentações: Conferência Municipal de 
Assistência Social, MAIP, Seminário População em Si-
tuação de Rua, Festival Allegro Stúdio de Dança, Festa 
de Natal Asilo Nossa Senhora de Fátima. 

• Festas e Comemorações mensais: As datas come-
morativas foram trabalhadas nas Oficinas e utilizadas 
como subsídio para as apresentações mensais nas fes-
tinhas de aniversariantes do mês. Cada mês é reali-
zado uma programação diferente e nas apresentações 

res que demonstram interesse em auxiliar nas oficinas, 
selecionados de acordo com o seu perfil e interesse pro-
fissional. Os familiares são conscientizados e mobiliza-
dos quanto a importância da continuidade dos estudos e 
inserção em cursos técnicos, superior e concursos públi-
cos. Todos os participantes do Programa estão inscritos 
em cursos profissionalizantes oferecidos pela entidade 
através da parceria com a Evolua Educação, além da ca-
pacitação, recebem uma bolsa-auxílio durante o proces-
so, que dura até 24 meses. A carga horária é no máximo 
20 horas semanais. No ano de 2017, buscamos junto a 
instituições parceiras bolsas de estudos para alguns de 
nossos atendidos, sendo concedida bolsa integral no Al-
legro Studio de Dança, Escola de Múscia – Múscia Viva 
e Prepara Cursos Profissionalizantes.
Os monitores tornam-se mais que multiplicadores de co-
nhecimento e atitudes, são referência positiva para os ou-
tros alunos, que sonham em ter a mesma oportunidade. 

Programa “Melhorando Vidas”: a entidade busca 
preencher seu quadro de colaboradores contratando fa-
miliares de alunos e regressos da entidade, oportunizan-
do uma vida mais digna e organizada. Em 2017 foram 
admitidos dois ex-alunos para as vagas de estagiários e 
uma mãe para a vaga de auxiliar de serviços diversos. 

Programa “Família atuante, aluno brilhante”: Em se-
tembro de 2017 o programa completou 01 ano de atuação 
junto às famílias, enfatizando a importância do acompa-
nhamento familiar no desenvolvimento das crianças/ado-
lescentes. Este programa tem como base compreender o 
contexto social em que o atendido está inserido, utilizando 
de diversos instrumentais metodológicos, com o objetivo de 
intervir nas relações de cunho afetivo e social, prevenindo 
comportamentos de risco e fortalecendo o protagonismo.
Durante o ano, foram realizados 105 atendimentos pre-

senciais e inúmeros outros não mensurados, através de 
contatos telefônicos. 
O trabalho em rede fortaleceu e contribuiu para o com-
plemento das ações, foram realizadas visitas domicilia-
res juntamente com o PETI e reuniões com famílias da 
AMMA, acompanhadas por outros serviços. Em alguns 
casos, foram feitos encaminhamentos para outros servi-
ços como: CAPSI, INFA, DACA, Núcleo de Atendimen-
to, Conselho Tutelar e PETI para atender as necessidades 
individuais apresentadas, colaborando no desenvolvi-
mento integral das crianças e adolescentes.
Realizou-se ainda o processo de triagem de novos aten-

Programa “Melhorando Vidas”

Atendimento: assistência social
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dos alunos a coordenação e diretoria afere os resultados 
das oficinas de forma prática.As comemorações foram 
encerradas com o 1° Natal Encantado na AMMA, atin-
gindo mais de 1.000 pessoas, com apresentação do Co-
ral, Dança, visitação a casa do Papai Noel e entrega dos 
presentes. 

• Apresentações Culturais: Dentre os trabalhos cul-
turais no ano de 2017, destaca- se: XIV Mostra de 
artes “Luiz Pinto Matheus” com o tema gerador “O 
Rei Leão”, sendo realizado quatro apresentações no 
Teatro Municipal Cacilda Becker de 25 à 27 de Outu-
bro, com lotação máxima em todos os dias de espetá-
culo, atingindo aproximadamente 1.600 pessoas, en-
tre crianças, adolescentes e adultos. O espetáculo foi 
adaptado do clássico infantil da Disney e contou com 
a participação de 88 crianças e adolescentes, onde o 
Núcleo Cultural da AMMA (Teatro, Música, Dança e 
Artes visuais) através das oficinas realizadas duran-
te o corrente ano identificou a potencialidade entre 
os atendidos que proporcionaram ao público presente 
momentos de emoção e de muita descontração. Foi di-
fícil não se contagiar e se encantar com os atores, as 
bailarinas e a energia do espetáculo. Todos os figuri-
nos, acessórios e cenários foram criados e confeccio-

Comemoração do mês

Comemoração do mês

Entrega de Certificados

AMMA - 20 anos AMMA - 20 anos

nados na AMMA, onde os atendidos puderam acom-
panhar todo o processo. 
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Natal Encantado

Dia do Circo no Espaço Cultural da AMMA

Comemoração do MêsComemoração do Mês

Natal Encantado

Apresentação MAIP

 Apresentação Conferência Municipal de Assistência Social 
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Dia do Circo

Apresentação MAIP

 Apresentação Conf. Mun. de Ass. Social 

Mostra de Artes - O Rei Leão

Mostra de Artes - O Rei Leão

Mostra de Artes - O Rei Leão

Mostra de Artes - O Rei Leão

11. Atendimento

11.1. Formas de Encaminhamento dos 
Atendidos

As crianças vinculadas às Escolas Municipais foram en-
caminhas pelas unidades parceiras, através de uma ficha 
de solicitação de vaga preenchida pelas famílias, com 
indicação de prioridade. Também recebemos crianças 
e adolescentes por demanda espontânea, encaminhadas 

Conselho Tutelar, Peti, Secretaria de Direitos Humanos, 
Caps Infantil, SAICA e Poder Judiciário. 

11.2. Público Alvo / Condições para ad-
missão: 

Crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etá-
ria de 05 a 16 anos. Obedecendo ao princípio da univer-
salidade, prestamos serviço gratuito à comunidade, de 
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Sala de Informática

forma planejada e continuada. A admissão é feita me-
diante entrevista, levando-se em consideração o grau de 
necessidade e a renda familiar. A maioria das mães são be-
neficiárias de programas de transferência de renda e cujos 
vínculos familiares apresentam-se, de alguma maneira, 
fragilizados, com ausência ou precariedade no acesso aos 
serviços públicos de convívio comunitário, de assistência 
social, de lazer, cultura, arte e entretenimento. Recebemos 
crianças em situação de risco social, sendo algumas oriun-
das de famílias desestruturadas, órfãs ou acolhidas. 
Priorizamos o maior número de vagas a Vila Santa Fé, 
onde foram identificados problemas como: insuficiência 
de espaços educativos, esportivos e culturais que possam 
interagir com as escolas públicas; carência de programas 
que respondam às necessidades de aprendizagem e de-
senvolvimento de crianças e adolescentes; dispersão e 
fragilidade de ações comunitárias organizadas que pro-
movam a proteção à infância. 
Além disso, a AMMA tem como outros participantes os 

pais ou responsáveis pelas 
crianças e adolescen-

tes e a comuni-
dade local.  

11.3. Capacidade e números de crianças 
atendidas:

Período Capaci-
dade

Nº de atendi-
dos

Matutino 7h30 às 11h30 220 220
Período 13h30 às 17h10 240 240

Constituição Etária das turmas 

11.4. Formas de atendimento / 
funcionamento: 

Oferecemos atividades diferenciadas e adequadas a cada 
faixa etária / ano escolar, com turmas de até 23 alunos, 
grade semanal de atividades com horários e oficinas de-
finidas, duração de 02 horas/aula cada atividade. Algu-
mas oficinas, porém, são comuns a todos os atendidos.  
Os atendimentos foram realizados diariamente, visando 
atenuar os efeitos negativos resultantes do afastamento 
do responsável por motivos de trabalho, bem como da 
precariedade da vida doméstica sob o ponto de vista so-

cial.
A AMMA funcionou de janeiro a dezembro, de segunda-

-feira a sexta-feira, das 7:30h às 17:20h.
As renovações de matrículas foram realizadas pelas mães e 

ou responsáveis pelas crianças e adolescentes na Sede da As-
sociação em Setembro de 2017. 

As fichas de inscrições (pedidos de vagas), foram entregues na 
AMMA em outubro/2016 pelas unidades escolares parceiras, pas-

sando por triagem do Serviço Social, responsável em fazer o contato 
com as famílias para novas matrículas. Os pedidos de vagas foram rea-

lizados ainda, durante todo ano por busca espontânea e encaminhamento 
direto na entidade. 

Manhã 
Turma 1 – 09/10 anos
Turma 2 – 10/11 anos 
Turma 3 – 12 anos
Turma 4 – 13 anos 
Turma 5 – 14 à 16 anos 

Tarde 
Turma 1 – 05 à 06 anos
Turma 2 – 07 anos
Turma 3 – 08 anos
Turma 4 – 9 anos
Turma 5 – 10 anos
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Religião Composição da família

Renda Familiar Composição da família

Recebe bolsa-família? Tem alguma deficiência?

11.5 Caracterização do Público Atendido:
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Cômodos da residência Zona da residência

Atendimento da Rede Municipal Escola em que estuda

Gênero dos Atendidos
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12. Alimentação:

Foram fornecidas 1.100 refeições / diárias, com cardápio variado, balanceado e nutritivo, utilizando de produtos cul-
tivados na horta da entidade, nos horários descritos abaixo:

7:30 h. - Café da 
manhã:

Cardápio variado em pão, pão de queijo, leite, biscoito, margarina, bolo, vitami-
nas, achocolatados

9:00 h. - Lanche da 
manhã:

Frutas, sucos, vitaminas, arroz doce, Canjica, Salada de Frutas, Mingau, Sandui-
ches 

11:30 h. - Almoço: Arroz e feijão, duas misturas, uma guarnição, mínimo três tipos de salada, so-
bremesa e suco. Sendo as variações em arroz branco, arroz com legumes, feijão 
tradicional, feijão preto, lentilha, carnes, aves, peixes, macarrão, almôndegas, 
ovos, saladas frias e cozidas, farofa, sobremesa e suco

14:00 h. lanche da 
tarde:

Frutas, Sucos, Leite, Biscoito, Vitaminas, Sanduíches, entre outros

16:40 h. Jantar: Semelhante a variação do almoço

13. Recursos:

13.1. Origem dos recursos financeiros utilizados / 2017

• Eventos (Semana Nenete, Quermesse Clube Piras-
sununga, Quermesse SESI, Encontro Beneficente de 
Motor Homes – Motor Trailer, Almoço Beneficente na 
Sede da AMMA e Almoço Lions Clube)

• Doações de Pessoa Física
• Doações de Pessoa Jurídica
• Subvenção Social – COMAS
• Fomento Secretaria dos Direitos Humanos, Cidadania 

e Justiça para atendimento a adolescentes no período 
matutino encaminhados pelo PETI. 

• Fomento Secretaria Municipal de educação, previsto 
para implementação do programa de atendimento in-
tegral a crianças com atividades sócio educativas em 
Oficinas no contra turno escolar / social, atendimento 

a 310 crianças de 1° ao 5° ano nos períodos matutino 
e vespertino

• Repasses direcionados - Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8242/91, 
8069/90 e Lei Municipal 2211/91 (CMDCA) –verbas 
direcionadas ao Projeto “AMMA Fitness” e “Família 
Atuante Aluno Brilhante’. 

• Ação Cooperada Siccob Credicitrus/ Coopercitrus – 
Projeto “A Fazendinha”

• Nota Fiscal Paulista
• Projeto Banco do Brasil – Benefícios Fiscais, direcio-

nado a ações educativas – laboratório de multimídia  
• Fomento Condeca – chamamento público 2015, com 

emprego de recursos captados pelo Fundo Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Refeitório Refeitório
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Os serviços administrativos e financeiros foram organi-
zados por uma Diretoria, eleita por Assembleia Geral e 
sócios.
A gestão financeira da entidade prioriza e racionali-
za as despesas, acompanha e promove a melhoria dos 

negócios e recursos, a fim de obter redução de custos, 
sem impactar na qualidade dos serviços prestados. Nos 
apresentamos como uma Organização economicamente 
equilibrada e consciente, inclusive com vários projetos 
sustentáveis em funcionamento. 

Quant. Função Formação Vinculo Carga 
horária 

semanal

02 Dentista Superior Cedida 08   
01 Gestora Social Pós-graduada Contratada 40   
01 Orientadora Social Psicologa Pós graduada Contratada 20   
01 Assistente Social Superior Contratada 30   
01 Assistente de Direção Cursando superior Contratada 40   
01 Auxiliar de Escritório Cursando Técnico Contratada 40    
01 Professor de Xadrez Pós-graduado Voluntário 04   
07 Instrutores Superior completo Contratado / CLT 40   
03 Instrutores Pós-graduados Contratados / CLT 40   
01 Monitor Superior - cursando Contratado / CLT 40  
01 Monitor Técnico Contratado / CLT 40   
01 Marceneiro xxxxxxxxxxxxxxxx Voluntário 20   
01 Cozinheira 2° grau completo Contratada / CLT 40   
01 Aux.de Cozinha Fundamental Contratada / CLT 40   
04 Serviços Diversos xxxxxxxxxxxxxxxx Contratada / CLT 40   
01 Caseiro xxxxxxxxxxxxxxxx Contratado / CLT 40   
01 Costureira xxxxxxxxxxxxxxxx Voluntária 20   
01 Estagiário Superior cursando CIEE 20   
01 Estagiário Cursando técnico CIEE 20   
01 Bióloga Doutorado Voluntária 04   
01 Zootecnista Doutorado Voluntário 02 
01 Barbeiro / Instrutor Ensino médio Contratado 04
01 Profissional de Beleza Superior Voluntária 04

13.3. Voluntários: 
O Voluntariado é uma das importantes áreas de apoio, 
atuando em seus diversos serviços, com o objetivo de 
oferecer suporte às atividades desenvolvidas e fortalecer 
a prática da responsabilidade social do cidadão. As ações 
também têm papel de destaque por meio de um trabalho 
agregador, ético e qualificado.

13.4. Gratuidades:
 Todos os serviços oferecidos aos usuários do programa 
foram de forma gratuita.

13.5 Prêmios e Projetos: 
Dentre as realizações mais relevantes no ano de 2017 me-
rece destaque: a Aprovação do Projeto “Criança AMMA 
Fazer Arte” – Criança Esperança, execução prevista para 
2018. A Ação Social Cooperada premiou a entidade pelo 
destaque nos Projetos Ambientais Sustentáveis baseados 
nas Metas Globais desenvolvidas pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), o valor do prêmio foi investido 
no Projeto “Fazendinha” que visa sustentabilidade em 
Leite e Produção de Derivados para oferta de alimentos 
ricos em cálcio as nossas crianças e adolescentes. 

13.2.Recursos humanos envolvidos:
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14. Fatores que dificultaram a execução do Trabalho:

14.1. Auxílios Gerais recebidos em 2017:
• Gêneros alimentícios recebidos do Poder Judiciário 

Pirassununga (Pagamentos de Pena Judicial);
• Doações de alimentos;
• Doações de produtos de limpeza, empresas privadas 

parceiras 
• Doações de materiais de consumo 
• Doação de Lembranças para Páscoa 
• Doação de presentes de Natal.

14.2. Abrangência Territorial: 
• Município de Pirassununga / SP

• Ausência e desinteresse das famílias nos ambientes de 
aprendizagem e muitas outras improbidades que difi-
cultam a construção de uma metodologia de trabalho 
pacífica e democrática. 

• Falta de profissionais capacitados que entendam os 
propósitos do trabalho social e seus desafios; 

• Rotatividade de profissionais; 
• Absenteísmo de Instrutores sociais;
• Falta de apoio e orientação de alguns órgãos públicos;
• Falta de parcerias com empresas privadas, na captação 

de recursos – Incentivos Fiscais;
• Redução das Penas Judiciais Alternativas – Poder Ju-

diciário 

Parceiro Atividade desempenhada
Conselho Tutelar Intervenções
Escolas Municipais Trabalho articulado 
Usp Auxilio na execução do Projetos ambientais e cuidados com bovinos.
Conselho Municipal de Assistência So-
cial

Assessoramento da gestão no trabalho realizado

Rede Socioassistencial de Pirassununga Orientações / Intervenções conjuntas 
Jornais / Rádios locais Divulgação das ações e eventos realizados de forma gratuita
Ação Social Cooperada Capacitação de profissionais – sendo 02 seminários realizados em 2017.
Evolua Educação Parceria com Cursos profissionalizantes 
KNN Idiomas Bolsa de estudo
Escola Música Viva Bolsa de Estudo
Allegro Studio de Dança Bolsa de Estudo 

14.3. Principais Parceiros:

Vista aérea das dependências da AMMA
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Mensuração de Resultados Indicadores
Descobertas de novas habilidades e po-
tencialidades

• Apresentações de trabalhos avaliativos realizados durante o ano.

Participação em atividades que não de-
monstravam interesse

• Interesse e motivação dos atendidos nas atividades propostas pelas 
oficinas

Melhoria na socialização • Interesse na participação de trabalhos em equipe

Melhoria na compreensão da leitura e 
interpretação

• Evolução na execução das lições de casa realizadas na entidade com 
supervisão dos instrutores. 

• Interesse na participação de atividades que englobam as oficinas de 
cidadania, reforço, o que eu preciso saber, informática. 

• Diminuição dos casos de reprovação escolar
Crescimento na autonomia • Elevação da autoestima

• Superação de obstáculos

Satisfação no aprendizado com as ativi-
dades desenvolvidas

• Compartilhamento do aprendizado com familiares e amigos
• Relatos das famílias
• Escuta dos atendidos

Maior interesse dos alunos no processo 
ensino-aprendizagem

• Avaliação dos profissionais das oficinas
• Escuta dos atendidos

Fortalecimento de vínculos entre co-
munidade escolar, famílias e sociedade, 
resgatando o trabalho de forma interdis-
ciplinar

• Redução de ocorrência de situações de vulnerabilidade social e pes-
soal

• Redução de casos de agressividade
• Redução de conflitos entre atendidos nas oficinas

Maior participação dos responsáveis na 
vida dos atendidos

• Comparecimento sempre que solicitados
• Aumento do número de participantes nas reuniões
• Redução de ocorrência de situações de vulnerabilidade social

Maior participação dos responsáveis na 
vida escolar dos atendidos, através do 
trabalho em parceria com as unidades 
escolares

• Escuta às escolas parceiras
• Cumprimento dos acordos estabelecidos entre o projeto, escola e fa-

mília.
• Diminuição dos casos de reprovação escolar

Crianças e adolescentes evadidos retor-
nando à escola

• Acompanhamento das faltas escolares

Adolescentes retirados da situação de 
trabalho infantil, que receberam oportu-
nidades de profissionalização

• Retorno da Rede
• Busca dos adolescentes por oportunidades no mercado de trabalho
• Interesse na Oficina de Multimídia

Crianças retornando aos atendimentos 
sugeridos pela rede, através do trabalho 
realizado em parceria com os serviços 
de apoio/ Assistente Social da AMMA e 
família

• Escuta às escolas e serviços de apoio
• Controle de frequência nos atendimentos
• Retorno das famílias
• Ampliação de acesso aos serviços socioassistenciais

14. Mensuração de Resultados (Crianças/ Adolescentes atendidos):
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16. Comunicação e Mídia:

Material publicitário impresso, modelo revista – 3° edi-
ção em 2017;
Página no Facebook constantemente atualizada dan-
do transparência as ações para que a comunidade pos-
sa acompanhar os projetos e programas realizados, bem 
como os patrocínios recebidos; Site reestruturado e atua-
lizado;
Parceria com as rádios locais e jornais para divulgação de 
eventos e ações culturais durante o ano; Vídeos institu-
cionais publicados em rede social. 

17. Avaliação Final

Percorremos muitos caminhos para chegar ao presente 
formato de atuação. Cada mudança e melhoria acontece-
ram no seu tempo, e a consolidação dos princípios edu-
cacionais não se fez rapidamente, foi necessário somar 
muitos esforços para estabelecermos dentro da AMMA 
uma rede de saberes e práticas político pedagógicas que 
associem a aprendizagem à participação social. No ano 
de 2017, enfrentamos muitos desafios com a implantação 
da Lei 13019 – Marco Regulatório da Sociedade Civil, 
mas com esforço e dedicação, avançamos e adequamos 
os trabalhos de forma significativa.   As oficinas de modo 
geral, atingiram seus objetivos e a implantação de no-
vos projetos nos faz pensar em uma gestão cada vez mais 
democrática, participativa e planejada. Para 2018 temos 
muito trabalho pela frente, com melhoria e inovação a 
ser demonstrada em breve. Que Deus esteja à frente nos 
dando direção e abrindo novas portas de sucesso. 

Pirassununga, SP, abril de 2018.

Luiz Antonio Pinto Matheus
Presidente 

Talita Noé Souza       
Gestora 

Sandra Cristina Monte Dozena                    
Assistente Social 

Palavra da Gestora 

Quando abrimos 
os portões da en-
tidade para diá-
logos com outros 
atores e quando 
esses atores se 
deslocam de seus 
espaços para 
diálogos com a 
entidade, uma in-
finidade de possi-
bilidades se colo-
ca em movimento. 
Elas vão, obriga-
toriamente, exigir a disponibilidade para ensi-
nar, aprender, desaprender, aprender de novo. 
Para isso, é preciso muita disposição e que os 
envolvidos saiam das suas zonas de conforto, de 
suas rígidas estruturas organizativas e, atentos 
ao som das crianças e adolescentes inventem 
formas de estar juntos, cumprindo o mesmo pro-
pósito.

As parcerias governamentais nos têm ensinado 
que a Educação integral tem a capacidade de 
promover diálogos entre a escola, as pessoas e 
as organizações da sociedade civil. Desse encon-
tro emergem novos saberes e formas de ensino 
aprendizagem que deslocam (ampliam) nossas 
noções de currículo, conhecimento, fazer peda-
gógico e gestão.

É preciso muita garra, solidariedade e determi-
nação para superar obstáculos e desafios e se-
guir com nossa missão.

A entidade alcançou os resultados esperados, 
melhorando a vida de centenas de crianças, 
adolescente e famílias beneficiadas direta e in-
diretamente pela instituição. Conseguimos ame-
nizar os problemas dos menos favorecidos. Mas, 
a nossa motivação maior é saber que estamos 
contribuindo para transformar o olhar dessas 
pessoas, oportunizando a elas direcionar o seu 
foco para novos horizontes e novas perspectivas 
de futuro. A união dos resultados obtidos é o que 
mantém nosso sonho vivo.

Os serviços oferecidos, gratuitamente, foram 
pautados em princípios éticos, contaram com 
uma gestão democrática e com a participação 
ativa da Diretoria e demais funcionários da ins-
tituição.Equipe Tècnica AMMA
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