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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.

Em 2020 completou 5 anos de fundação, atendendo mais de 70
crianças e adolescentes.

APRESENTAÇAO
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Objetivos Sociais (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 sócio-educativo, 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.

OBJETIVOS
SOCIAIS 
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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, união, solidariedade, altruísmo, respeito,
igualdade e responsabilidade ambiental.

MISSÃO, VISÃO
E VALORES
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DIRETORIA,
CONSELHO FISCAL
E
ADMINISTRATIVO

Jussara Bello Pretocelli Simonetti - Presidente
Gabriel Marques Rodella Vice - Presidente
Marcelo Taranto - Tesoureiro
Salma Abichabki Pivato - 2º Tesoureira
Umbelina Maria da Graça Oliveira Neves - Secretária
Maria Paula Ocanha Jorge - Suplente
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

  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:
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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: 31/12/2021

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

Recebedora de Subvenção Municipal – Lei nº 5.452 de
dezembro de 2019- autoriza o exercício para 2020.

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

     

RECONHECIMENTO
FILANTRÓPICO
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Equipe Administrativa e Pedagógica

A equipe da Mapear é formada por profissionais celetistas e
autônomos. 
A equipe é formada por 14 profissionais e 10 voluntários na cozinha
(em período de atividades normais)
Aline Bocamino – Coordenadora Pedagógica
Ana Valéria Damas - Educadora de Música e Culinária
Ariane Boaro- Psicóloga
Christiano dos Santos- Educador de Esporte Integrado
Francislene Barboza - Educadora de Apoio Escolar e Jogos lúdicos de
português
Gabriel Marques Rodella – Educação Ambiental
Gentil Venâncio - Educador de Capoeira
Íris Batista – Estagiária
Ivonete Mendes - Auxiliar Geral
Leonardo Pedreira de Lima - Educador de Artes Gráficas
Nayara Jahuar Breda de Carvalho - Assistente Social 
Paulo Roberto Baio Gardin - Educador de Percussão
Samantha Caride Teixeira Taranto - Comunicação e Marketing
Silvana de Oliveira Santos - Educadora de Dança e Zumba

RECURSOS
HUMANOS
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PROPOSTA
PEDAGÓGICA
2020

Sendo um ponto de união para a comunidade, de acolhimento,
onde se forme, instrua, debata temas de interesse e importância
para o bairro e seus integrantes, ponto de referência em
educação e assistência social, de educadores modelo, de jovens
pensantes e capacitados para o mercado de trabalho. Queremos
o MAPEAR como referência nas áreas em que atua, tanto para o
bairro como para toda a sociedade.

Em 2020, o objetivo pedagógico foi trabalhar um tema de modo que
todas as oficinas desenvolvessem suas atividades dentro da mesma
proposta, o Pertencimento. Aplicando a metodologia sistêmica, em
que os três pilares: liberdade,  responsabilidade e a solidariedade,
sempre serão a base para todas as ações, a Mapear junto com os
educadores, buscou estimular a autonomia e independência das
crianças, tornando-as protagonistas do aprendizado.

Dentro do tema PERTENCIMENTO, a meta era atingir diversas
frentes como:

Instituição

E
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PROPOSTA
PEDAGÓGICA
2020

Desenvolver a noção de pertencimento, direitos e deveres cíveis;
"Abraçar” os adolescentes, proporcionando encontros,
intercambio com outras entidades, apoiando os projetos e
vontades por eles apresentadas;
Apropriação da entidade (saber que pertence a eles e deles
depende sua continuidade), do bairro e do município;
Formar agremiações para adolescentes, para atraí-los e
incentivá-los à cidadania;
Formar times esportivos a fim de competirem e terem contato
com outras instituições; 
Capacitar e criar um de plano de continuidade de jovens a partir
dos 15 anos (data limite de permanência na ONG)

Dar continuidade às reuniões de instrução, voltadas a benefícios
às crianças e ao bairro como um todo;

Crianças e Adolescentes

Famílias
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Grade de atividades 2020 

     

ATIVIDADES
OFERTADAS
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A proposta pedagógica para 2020 manteve a metodologia sistêmica
(iniciada em 2019) na aplicação das atividades e na forma de como
interagir e se posicionar diante das crianças. Devido ao cenário da
pandemia no novo Corona Vírus, as atividades presenciais foram
suspensas em 16 de março e a partir do mês de ABRIL, iniciou-se as
ONLINE.

Os educadores organizaram as atividades dentro de sua área de
atuação, gravando vídeos que foram disponibilizados às crianças em
grupos de whastapp. Aulas em tempo real, por aplicativos Google
Meet e Zoon, também foram utilizadas como estratégia de
manutenção das atividades.  Mantivemos por 6 meses esse formato
de aula. Em novembro, as atividades presenciais retornaram
seguindo todo protocolo de segurança.

Em paralelo, toda equipe de mobilizou com a campanha da nota
fiscal paulista, ajudando no cadastro de notas bem como
compartilhando informações de como ser um doador automático. 

ADAPTAÇÕES DAS
ATIVIDADES FRENTE
À PANDEMIA
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PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS EM
2020
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PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS EM
2020
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Retorno das atividades em janeiro

Expedição Cultural na Casa Euclidiana, Recanto Euclidiano e no bairro

Workshop de maculelê e capoeira no Clube DÁrtes

IMAGEM DAS
ATIVIDADES
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Reunião de pais com a Eliana Mazieiro - Fevereiro

Mega Bazar em fevereiro

Apresentação da corporação riopardense

IMAGEM DAS
ATIVIDADES
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Carnaval da Mapear

Reunião de pais com Eliana Mazieiro- Março

Inicio das atividades online - crianças e famílias participando

IMAGEM DAS
ATIVIDADES
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Festa Caipira Drive Thru

Live Samba do Chicão Live Dinorock Live Luana e Lara

IMAGEM DAS
ATIVIDADES
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Live Banda Maya Iron Man- Clarrisse Navarro

Campanha SicrediCassoulet da MapearYakissoba da Mapear

Inauguração Bazar 
 

Retorno das atividades em novembro

IMAGEM DAS
ATIVIDADES

Live Fernando Calicchio e Leok
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Mega Bazar de fim de ano 
 

Entrega de presentes do Papai Moel- parceria Nestlé

Tela Solidária

IMAGEM DAS
ATIVIDADES

Mostra Cultural- Live
 



NOSSOS NÚMEROS
MAIS RECENTES

blá blá blá

A S  F I N A N Ç A S

19

aqui os
gráficos
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PROJEÇÕES PARA
2021
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As principais projeções para 2021, considerando ou não um cenário
de pandemia, é manter todo esforço voltado para a área de
assistência social. Queremos dar oportunidades às crianças e
adolescentes através das atividades ofertadas pela instituição, para
que sejam indivíduos mais felizes, seguros e capacitados para o
mundo. Iremos caminhar junto com as famílias e formar uma tríade
de  suporte, informação e acolhimento.  Manteremos em 2021 a
proposta pedagógica sistêmica em todas as abordagens. 

Para o ano de 2020, esperávamos da prefeitura a concessão do
espaço em que estamos localizados. Devido à pandemia, isso não
aconteceu. Esperamos que em 2021 esse benefício se concretize
para que possamos melhorar toda estrutura física da Mapear e
eventualmente poder atender mais crianças.

Manteremos os eventos, sejam eles presenciais ou drive-thru para
angariar fundos. Desejamos e precisamos de novos colaboradores
para nos ajudar financeiramente em nossos projetos e objetivos
sociais.



CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Diante de todas as dificuldade enfrentadas em 2020 para manter as
atividades, motivar as crianças e toda equipe, tivemos  grandes
conquistas e novos parceiros. Muitas pessoas se mobilizaram para
ajudar a Mapear. Recebemos doações de alimentos, álcool em gel,
máscaras e diversos itens que ajudaram dezenas de famílias que
perderam o emprego e as condições básicas de alimentação, atingindo
assim as nossas crianças.  Aconteceram Lives em prol da Mapear e
eventos drive-thru para angariar fundos. 

Toda equipe Mapear se mobilizou na campanha da Nota Fiscal
Paulista. Nos momentos em que as atividades presenciais não
estavam acontecendo, todos estavam à frente desse projeto. A
criatividade e união teve um lugar especial na vida de todos para que
pudéssemos nos reinventar e atingir nossos compromissos e
objetivos.

E frente a todo cenário de pandemia, nenhuma criança deixou o
projeto e nem deixamos de atendê-las. Mantivemos mais de 70
crianças assistidas. Conseguimos manter os vínculos e oportunizar
condições básicas de acolhimento, alimentação e interação.

E o ano terminou...
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