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1.

Apresentação
A Mapear – Associação Mobilizando Amigos pelo Amor – é uma Organização Não

Governamental sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos no
contraturno escolar, moradoras do bairro Domingo de Syllos em São José do Rio Pardo- SP. A
Mapear nasceu em 2014, quando duas mães, após devolverem seus filhos para Deus,
resolveram transformar esta dor em algo que trouxesse alento e força para seguirem em
frente, acolhendo e ajudando crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social a
terem um futuro com novas perspectivas e assim transformarem suas realidades e de suas
famílias.

2.

Nova Proposta Pedagógica para 2019

No ano de 2019, a Mapear decidiu modificar a estrutura pedagógica que vinha
implementando ao longo dos anos. A partir de um antigo desejo das presidentes, Jussara
Simonetti e Viviane Rodella (in memorian), começou então a transformação na forma de
ministrar as atividades na ONG e na estruturação da parte física do projeto, além das
atividades ofertadas. Algumas atividades foram excluídas da grade e outras incluídas de
acordo com o interesse das crianças. Algumas atividades extracurriculares foram agregadas,
possibilitando mais informação e conhecimento de áreas. Foi introduzido conceitos básicos
de higiene pessoal, relaxamento corporal e culinária.
A estrutura da educação física foi reformulada de modo que as crianças se envolvessem na
prática esportiva e aprendessem novas modalidade de esporte.
A nova proposta pedagógica vem da inspiração da pedagogia sistêmica em que o modelo de
ensino é baseado em três grandes valores: a liberdade, a responsabilidade e a solidariedade.
Usamos a educação como ferramenta de autonomia e independência em que as crianças e
adolescentes são protagonistas do aprendizado.
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3.

Atividades Ofertadas
1. Música: Canto coral, teclado e violão
2. Percussão: Instrumentos de percussão feitos com materiais reciclados
3. Dança: Dança popular e contemporânea
4. Artes Gráficas: Desenhos, pinturas, grafite
5. Educação Física: Recreação, Jogos e Futebol e transformada para Esporte
Integrado no final de 2019
6. Contação de Histórias: Leitura de livros e histórias narradas
7. Reforço Escolar: Reforço nas disciplinas escolares e auxilio nas tarefas
8. Zumba: Aulas de zumba
9. Atendimento Psicossocial: Acompanhamento psicológico com abordagem
familiar

4.

Objetivos Sociais, Missão, Visão e Valores

Objetivos Sociais (de acordo com o estatuto social, Artigos 3º e 4º)
A Mapear é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, tendo por
finalidade assegurar às crianças e adolescentes desprovidos de recursos e, famílias em
situação de vulnerabilidade social, alguns direitos fundamentais e universais como: saúde,
educação, alimentação, esporte, liberdade e a dignidade humana, independentemente de
sua condição étnica ou religiosa, em todo o território nacional, tendo em vista o
desenvolvimento completo dos mesmos junto ao grupo familiar e social a que pertencem.
A Mapear desenvolverá atividades na área de assistência social, de caráter sócioeducativo, não se restringindo apenas à distribuição de bens e benefícios. Também oferecerá
atendimento psicológico para os atendidos realizando intervenções institucionais,
educacionais ou terapêuticas.
A Mapear, no desempenho de sua finalidade, deverá prestar, de modo permanente,
serviços gratuitos aos seus usuários, de forma planejada e sistemática.
No cumprimento de seus objetivos, a MAPEAR poderá celebrar convênios com órgãos
públicos e entidades congêneres, nacionais ou estrangeiras, sem qualquer responsabilidade
solidária ou subsidiária com as mesmas.
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Missão: Despertar vocações, potenciais e habilidades por meio de atividades nas áreas de
cultura, esporte e artes, preparando as crianças e adolescentes para um convívio familiar
harmonioso e, formar cidadãos e cidadãs independentes e capazes de transformar a sua
realidade e a das pessoas ao seu redor, com atitudes e iniciativas que demonstrem que vale
a pena mobilizar por AMOR, para a transformação da sociedade em prol de um mundo
melhor.
Visão: A Mapear vislumbra um futuro no qual crianças e adolescentes possam ser pessoas
íntegras, capazes e felizes, numa sociedade que gere oportunidades, estimulando a justiça,
o respeito ao próximo e ao meio ambiente e, munidos desses potenciais, sejam agentes
transformadores em busca de um mundo melhor.
Valores:

Transformação: Perseguimos a excelência de nossas ações, contribuindo para o

desenvolvimento das capacidades intelectuais e físicas para que o projeto possa transformar
a realidade na comunidade onde atuamos.
União: Entendemos que os interesses coletivos devem prevalecer aos interesses particulares
e, buscamos maximizar a colaboração e sinergia entre equipe, beneficiários e comunidade
para que as ações sejam realizadas com a devida transparência visando alcançar os
propósitos institucionais.
Solidariedade: Buscamos o bem-estar integral de nossas crianças e adolescentes,
reconhecendo suas necessidades e atentos a cooperação entre todas as áreas, para alcançar
a missão institucional.
Altruísmo: Apoiamos medidas para o exercício da cidadania e do desenvolvimento local,
especialmente as que visam melhorar as condições de vida dos setores mais vulneráveis da
sociedade.
Respeito: Promovemos a compreensão e aceitação das condições inerentes aos seres
humanos, com direitos e deveres em um processo constante de melhoria e respeito as
diferenças.
Igualdade: Agimos com legalidade, justiça e respeito. Valorizamos a diversidade humana e
cultural nas relações com as pessoas e instituições. Garantimos o respeito as diferenças, a
não discriminação, e a igualdade de oportunidades.
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Responsabilidade ambiental: Promovemos a administração ambiental para garantir a
qualidade de vida das gerações futuras, nas ações de todas as áreas institucionais, a fim de
gerar práticas responsáveis no âmbito da sustentabilidade ambiental.

5.

Reconhecimento Filantrópico



Utilidade Pública Municipal – Lei nº 5.219 de 2018



Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social sob o nº 013



Atestado Funcionamento anual da Prefeitura Municipal-Inscr nº 12610-Val: 31/12/2019



Atestado Vigilância Sanitária - nº CEVS 354970601-880-000001-1-6- Val: 27/02/2020



Recebedora de Subvenção Municipal – Lei nº 5.237 de 2018



Entidade Participante do Programa Nota Fiscal Paulista – a partir de setembro de 2019



CEBAS– Certificação Federal de Entidade Beneficente de Assistência Social - portaria nº

192, de 27 de setembro de 2019 – Validade: 29/09/2022

6.

Diretoria e Conselho Fiscal e Administrativo
A Mapear tem como órgãos administrativos e deliberativos o Conselho de

Administração, o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral. A diretoria é órgão máximo da
instituição. Conforme artigo 5º do estatuto social, não há remuneração ou qualquer outra
espécie de vantagem ou benefício para os associados, conselheiros, instituidores ou
benfeitores, sendo defeso a distribuição de resultados, bonificações ou parcelas do
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto. O mandato é de 04 (quatro) anos. A atual
Diretoria possui mandato de 01/01/2019 a 31/12/2022 e está constituída pelos seguintes
integrantes:
Jussara Bello Pretocelli Simonetti

Presidente

Gabriel Marques Rodella

Vice-Presidente

Marcelo Taranto

Tesoureiro

Salma Abichabki Pivato

2º Tesoureiro

Umbelina Maria da Graça Oliveira Neves

Secretária

Maria Paula Ocanha Jorge

Suplente
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Maria Cecília Bortot

Suplente

Heloisa Inês Polachini Pereira

Conselho Fiscal

Priscila Fernandes Pires Sampaio

Conselho Fiscal

Valéria Raddi Noronha

Conselho Fiscal

Elisabete Cristina de Souza Cônsolo Abade

Suplente

Izabela Villela Paiva

Suplente

7.

Estrutura Física

8.

Grade Curricular
Matriz Pedagógica
Eixo
Conteúdo
Pedagógico Eixo 1 - Cultura

Atividade
Artes Gráficas
Contação de estórias
Capoeira
Dança

Programação
12 aulas semanais
Mensalmente
06 aulas semanais
06 aulas semanais
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Jogos Lúdicos
Percussão
Música Canto Coral
Teclado, Violão
Conceitos do Living Peace
Culinária
Eixo 2 - Educação
Visitas assistente social
e Cidadania
Apoio Escolar
Atendimento psicológico
Educação Física/Esportes
Eixo 3Esporte e Lazer
Zumba
Eixo 4 Horticultura-Permacultura
Sustentabilidade
Ações

Ações
Pedagógicas

1 aula na semana
06 aulas semanais
06 aulas semanais
Diariamente
01 aula na semana
Semanalmente
1 aula na semana
Semanalmente
06 aulas semanais
02 aulas semanais
03 aulas quinzenais
Programação Anual

Reuniões pedagógicas

12 reuniões anuais (1
reunião por mês)

Reuniões de pais e/ou responsáveis

Mensais
reunião com palestra

Acompanhamento do Desempenho Escolar

2 acompanhamentos
no ano (1º e 2º
semestre)
2 avaliações no ano
(1º e 2º semestre)

Avaliações e relatórios

Turmas
Distribuição das turmas por faixa etária
T1
Turmas (T)
(Infância)
6a8
Faixa Etária (anos)*
Grade Semanal das Atividades Regulares
Período
Eixos
Turma/Atividades
Artes Gráficas
Culinária
Jogos lúdicos
Eixo 1 - Cultura
Capoeira
Dança
Percussão
Música

T2
(Pré-adolescência)
9 a 12

Manhã
T1
2
1
1
1
1
1
1

T3
(Adolescência)
13 a 15

Tarde
T2 T3 T1 T2 T3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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Eixo 2- Educação e
Cidadania

Eixo 3 - Esporte e
Lazer

Contação de
estórias
Conceitos Living
Peace
Visitas Assistente
Social
Apoio Escolar
Atendimento
Psicológico
Educação
Física/Esportes
Zumba

Mensalmente
Diariamente, antes das atividades
regulares
Semanalmente
1

1

1

1

1

1

1

1

Semanalmente
1

1

1

2 vezes por semana no fim de tarde
para as famílias

Eixo 4 Permacultura/Horti
Sustentabilidade
cultura
Fonte: Coordenação Pedagógica da Mapear, 2019

9.

1

1

1

1

Recursos Humanos
Função

Formação

Responsabilidades

Vínculo

Coordenar as atividades
pedagógicas e funcionais do
Projeto, acompanhamento das
atividades realizadas pelos
educadores atendimento a
alunos e pais/responsáveis.

Contrato
CLT

Samantha Caride
Formação:
Teixeira Taranto
Publicidade e
Comunicação e
Propaganda
Marketing

Realizar tarefas na área de
marketing e comunicação da
instituição.

Autônomo
horista

Ivonete Mendes Formação: Ensino
Auxiliar Geral
fundamental

Preparar e servir almoço para
crianças e adolescentes do
Contrato
projeto. Cuidar da limpeza e
CLT
organização da cozinha e demais
dependências físicas do projeto.

Aline Bocamino
Coordenadora
Pedagógica

Delani Modesto
Psicóloga

Formação: Letras e
Pedagogia

Atendimento psicopedagógico
às crianças e adolescentes, bem Autônomo
Formação: Psicologia
como orientação de cunho
horista
vocacional aos adolescentes.
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Formação:
Gabriel Marques
Engenharia
Rodella
Ambiental

Leonardo
Pedreira de Lima Formação:
Educador de
Artes Gráficas
Artes Gráficas

Christiano dos
Santos

Formação:
Licenciado e Bacharel
em Educação Física e
Especialista em
Dança e Consciência
Corporal e
Mestrando em
Educação Física

Silvana de
Oliveira Santos
Educadora de
Dança e Zumba

Formação: Licenciada
e
Bacharel
em
Educação Física

Ana Valéria
Damas
Educadora de
Música e
Culinária

Formação: Licenciada
em Habilitação
Musical (Superior
Incompleto)

Viabilizar questões de
sustentabilidade e ecologia
através da horta existente no
projeto, assim como orientar a
alimentação saudável e boas
práticas sustentáveis.
Permitir que as crianças
conheçam e pratiquem técnicas
que envolvam o grafite e as
artes gráficas, estimulando a
criatividade, a observação e o
desenvolvimento motor.
Desenvolver os aspectos
fisiológicos e motores das
crianças através do esporte,
bem como valores de
cooperação, respeito às
diferenças, vitória, derrotas
conhecendo seus limites e suas
potencialidades.
Oferecer estímulo que venha a
colaborar com o processo de
desenvolvimento da criança,
tornando-a receptiva e
participativa, além de contribuir
para o aprimoramento das
habilidades básicas, dos padrões
fundamentais do movimento e
sua relação com os outros e com
o mundo. Na zumba,
desenvolver atividades de
zumba com as famílias dos
participantes do projeto e
moradores do bairro
Estimular áreas do cérebro e
desenvolver habilidades
importantes como a
coordenação motora, a
concentração e a socialização,
bem como valorizar e estimular
talentos musicais. Na culinária
direcionar para o preparo de
alimentos fáceis e nutritivos
com ingredientes saudáveis.

Voluntário

Autônomo
horista

Autônomo
horista

Autônomo
horista

Autônomo
horista
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Paulo Roberto
Baio Gardin
Educador de
Percussão
Gentil Venâncio
Educador de
Capoeira

Íris Batista
Estagiária

Francislene
Barboza
Educadora de
Apoio Escolar e
Jogos lúdicos de
português

Eliana Mazieiro

Desenvolver habilidades
motora, a concentração e a
Formação: Percussão
socialização, bem como
Sinfônica
valorizar e estimular talentos
musicais.
Formação: Ensino
Médio

Autônomo
horista

Favorecer o desenvolvimento
integral e harmônico do corpo e Autônomo
mente das crianças através da
horista
capoeira

Utilizar jogos por meio da
ludicidade permitindo as
crianças aprenderem português
de forma diferenciada,
estimulando a criatividade. E
também criar contextos de
aprendizagem para a
Formação: Pedagogia
assimilação dos conteúdos por
meio de jogos, permitindo aos
alunos desenvolverem métodos
de resolução de problemas,
estimulando assim, sua
criatividade, participação e
raciocínio rápido.
Utilizar jogos por meio da
ludicidade permitindo as
crianças aprenderem português
de forma diferenciada,
estimulando a criatividade.
Desenvolver contextos de
Formação: Ensino
aprendizagem para a
Médio Completo
assimilação dos conteúdos por
meio de jogos, permitindo aos
alunos desenvolverem métodos
de resolução de problemas,
estimulando assim, sua
criatividade, participação e
raciocínio rápido.
Formação:
Graduanda em
Realização de consulta
Neuropsicopedagogia
empresarial e pedagógica
Graduada em
pedagogia sistêmica

Estagiária
FEUC

Autônomo
horista

Autônomo
horista
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12 Voluntários
para a cozinha
Preparo dos
lanches

Formações: diversas
formações

Preparam diariamente os
lanches da tarde das crianças.
Cada dia uma equipe entre 2 e 4
Voluntários
voluntários se revezam para o
preparo do lanche, suco e
sobremesa

10. Ações Realizadas em 2019
Diversas ações foram realizadas ao longo ao ano para fomentar as atividades
ofertadas. Eventos comerciais para angariar fundos para a ONG e eventos
institucionais para apresentar à população parte dos trabalhos realizados e o impacto
das atividades na vida das crianças, dos adolescentes e suas famílias. Além dos
eventos, foram realizadas palestras, treinamentos, encontros com os pais para
discussão de assuntos voltados à educação e diversas reuniões pedagógicas para
alinhar os objetivos e metas propostas. A tabela abaixo enumera as principais ações
realizadas pela instituição no ano de 2019.
Janeiro
o Retorno às Atividades
o Atividade de Férias – brincadeiras e jogos
o Treinamento com os educadores
o
o
o
o

Fevereiro
Planejamento
Carnaval da Mapear
Início da ação odontológica
Comemoração dos aniversariantes do mês

Março
o Aperfeiçoamento – Congresso do Brincar
o Capacitação dos educadores
o Comemoração aniversariantes do mês

o
o
o
o

Abril
Vivência no mundo dos escoteiros
Capacitação para voluntário dos lanches
Entrega de ovos de páscoa
Evento: Café com Negócios na ACI e Reinião de Pais
Maio

o Venda de doces
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Passeata pela Paz
Comemoração ao 4º aniversário da Mapear
Entrega de alimentos no Asilo Lar de Jesus
Início do projeto de Pães e Roscas
Participação no teatro Pipo e Fifi- contra o abuso sexual
Participação no espetáculo circense- Circo Astro
Palestra para os pais com Eliana Mazieiro
Participação na rádio 88 FM no programa Encontro Marcado
Comemoração aniversariantes do mês
Junho

o 1º Bazar da Mapear de 2019
o Reunião Pedagógica
o Participação da JUNIP- Festa Junina beneficente da UNIP em prol de
instituições filantrópicas
o Palestra do PROERD para os adolescentes
o Festa Junina da Academia da Paula Raddi em prol da Mapear
o 2º Leilão de Gado da Mapear
o Comemoração aniversariantes do mês
Julho
o 5ª Festa Caipira da Mapear
o Capacitação dos Educadores com Eliana Mazieiro
o Comemoração aniversariantes do mês

o
o
o
o

Agosto
2º Bazar da Mapear de 2019
Participação no desfile da Semana Euclidiana 2019
Palestra com o Ângelo Missura
Comemoração aniversariantes do mês

o
o
o
o
o
o

Setembro
Continuidade do atendimento odontológico na clínica do Dr Fabio Dias
Encontro com os pais com Eliana Mazieiro
Entrevista na rádio Noticia FM com Jussara e Gabriel
Participação na conferência municipal da assistência social
Palestra com a psicóloga Elisa Martha
Comemoração aniversariantes do mês

o
o
o
o

Outubro
Curso de Automaquiagem com a Priscila Abreu
1ª Bauruzada da Mapear- a festa do lanche Bauru em prol da Mapear
3º Bazar da Mapear de 2019
Dia das crianças na chácara Canaã
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o Comemoração aniversariantes do mês

11.

o
o
o
o
o

Novembro
Carneirada no restaurante Bom Tropeiro em prol da Mapear
Palestra com Danila Mernardi sobre bullyng
Ensaio Aberto da Mapear
2ª Mostra Cultural de Artes da Mapear
Comemoração aniversariante do mês

o
o
o
o
o
o

Dezembro
Aula Final de Zumba e Confraternização
Desfile da Percussão na Parada de Natal da Mapear
4º Bazar da Mapear- Especial de Natal
Apresentação de dança no Rio Pardo Futebol Clube
Confraternização com as Famílias
Comemoração dos aniversariantes do mês

Fotos de Atividades e Eventos
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12. Transparência e Prestação de Contas
As atividades da Mapear podem ser acompanhadas pela Internet:


Site institucional – http://mapear.org.br/



Portal da transparência - https://portaltransparencia.mapear.org.br/



Facebook - https://www.facebook.com/ongmapear/



Instagram - @ongmapear – https://www.instagram.com/ongmapear/



Youtube – https://www.youtube.com/ongmapear

As publicações das redes sociais, Facebook e Instagram são semanais,
inserindo conteúdo relevante às atividades ofertadas, além dos eventos, apresentações
e demais assuntos referentes à instituição.
Até o final de 2019, os números de seguidores nas redes sociais da instituição
estava em: Facebook - 3.456 seguidores, Instagram - 1.164 seguidores e Youtube 210 inscritos no canal.
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13. Fontes dos Recursos em 2019

Origem dos Recursos Financeiros
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14. Destinos dos Recursos em 2019

Destino dos Recursos Financeiros

18

Mapear - Associação Mobilizando Amigos pelo Amor
Alameda José Fagiolo,245 | Bairro Domingos de Syllos | São José do Rio Pardo/SP
CNPJ 21.795.959/0001-30 |Telefone (19) 3680-0809 / 98975-3150

15. Considerações Finais
O ano de 2019 foi de muita luta e dificuldade financeira para manter as
atividades da instituição. Muitos pais e voluntários se uniram para angariar fundos e
ajudar nas atividades. Muitos desafios e grandes oportunidades surgiram, fazendo
com que o fortalecimento dos vínculos entre pais e instituição se tornassem mais
fortes. Apesar de inúmeros dificuldades, pedagogicamente a Mapear se organizou e
direcionou as suas atividades para que se aproximasse da pedagogia sistêmica, onde
as crianças e adolescentes são protagonistas de seu aprendizado. A Mapear entende
que trabalhando de forma diferenciada no contraturno escolar, com atividades que
dão suporte e embasamento para o desenvolvimento humano, constrói junto com as
crianças e adolescentes um futuro com novas possibilidades e perspectivas. O
acolhimento, a ampla variedade de atividades lúdicas e culturais, as refeições e todo
suporte psicossocial contribuem para a formação do ser humano em seu contexto
familiar, desenvolvendo pessoas integras e um ser humano mais completo com
capacidade para conduzir seus destinos.

16. Projeções para 2020
As projeções para 2020 são pautadas na manutenção das atividades, garantindo
a todos os participantes a gratuidade e o acolhimento.
A Mapear fechou o ano de 2019 com 54 participantes e há previsão de atender
até 72 crianças em 2020.
O principal objetivo de 2020 é tornar-se referência na cidade em prestação de
serviço de assistência social, tendo como base as diretrizes do SCFV (serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos). Oportunizar às crianças e famílias o acesso
às informações sobre direitos e participação cidadã, estimulando o desenvolvimento
do protagonismo dos usuários e de suas famílias. Acolher, informar e orientar as
crianças e adolescentes por meio de atividades lúdicas e práticas para que se tornem
indivíduos com maior capacidade de percepção, desenvolvimento e independência.
Além das atividades pedagógicas, estima-se que em 2020 a Mapear tenha mais
independência financeira com uma contribuição da câmara municipal de vereadores
e da sociedade civil, por meio de subvenções, doações e participação em eventos. O
19

Mapear - Associação Mobilizando Amigos pelo Amor
Alameda José Fagiolo,245 | Bairro Domingos de Syllos | São José do Rio Pardo/SP
CNPJ 21.795.959/0001-30 |Telefone (19) 3680-0809 / 98975-3150

projeto de expansão continua tramitando na prefeitura, a fim de conseguirmos a
doação do espaço para realizar a ampliação já proposta, e ter maior capacidade de
atendimento e prestação de serviço de qualidade.
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