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 Os números, dados e informações contidos neste Relatório de 
Atividades 2018 são apenas uma representação do que a Fundação 

João Paulo II é: uma equipe unida em prol da transformação de vidas e da 
formação de pessoas para o mundo novo.
 Juntos, com persistência e vontade de mudança, nossos voluntários, 
missionários, colaboradores e parceiros alcançaram resultados gratificantes 
no processo de construção de uma sociedade mais próspera para todos, sem 
exceção. Claro que ainda há muito o que fazer, mas já estamos no caminho certo.
 Nossa missão é percorrer todo o chão deste país para promover a acolhida 
de cidadãos necessitados de apoio e incentivo para seguir sua caminhada, seja 
ela qual for. A partir disso, fazemos com que essas famílias façam parte de outra 
ainda maior: a família Canção Nova. A partir do momento em que estendemos 
a mão àqueles que precisam, colocamos nossas condições e nossos saberes 
à disposição dessas pessoas. Mais do que isso, ao doarmos o nosso tempo, 
demonstramos o amor genuíno ao próximo. Desta forma, buscamos fazer a 
diferença concreta na sociedade, promovendo justiça e mais igualdade social.
 Toda a evolução de nossos projetos ao longo dos anos deve-se à 
dedicação de nossa equipe em busca de um mundo melhor e mais digno. 
Que você possa alegrar-se tanto quanto nós ao receber este relatório. Que o 
resultado de nossas ações lhe desperte a mais pura gratidão por manter-nos 
sempre no melhor caminho de todos, iluminado pela esperança na formação de 
Homens Novos para o Mundo Novo.

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 2018
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Luzia Santiago
(Conselheira Deliberativa da FJPII - Cofundadora 

da Comunidade Canção Nova)

A FJPII, por meio da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, 
desenvolve ações buscando a transformação pela “formação do coração”, 

para centenas de pessoas nas áreas de educação, saúde e assistência social. 
Enxergamos o amor ao próximo, não como um mandamento imposto, 

mas uma consequência resultante da fé que se opera pelo amor. Isso tudo 
só é possível graças à união de todos. Empenhemo-nos no exercício da 

caridade que tudo transforma!

Wellington Jardim
(Diretor Executivo da FJPII - Cofundador da Comunidade Canção Nova)

Com a graça de Deus venho aqui expressar a gratidão por tudo que Deus 
realizou na Canção Nova em 2018, em especial em nossa área social. A 
Canção Nova vive o “dai e dar-se-vos-á” (Lc 6,38). Somos ajudados pelo 

povo de Deus, e com isso, ajudamos também aos que precisam. 

Neste ano, conseguimos a aprovação definitiva do LAM (Lar de Assistência 
ao Menor) que passou para os cuidados da Canção Nova. Era um projeto 

da cidade, que estava parado, então a Canção Nova assumiu, dando-lhe 
o nome de: Espaço Dom Bosco. Nesse espaço teremos vários esportes, 

companhia de artes, grupo de escoteiros... E firmamos uma parceria com o 
Projeto Guri. Para nós, foi um grande avanço em propocionar às crianças 

da cidade mais um local para o seu desenvolvimento. 

Que Deus os abençoe!

Monsenhor Jonas Abib
(Presidente da FJPII - Fundador da Comunidade Canção Nova)

Para termos uma sociedade nova, precisamos de homens e 
mulheres novos! Como Deus é amor, precisamos ser transfor-
mados no amor, porque é Ele que nos transforma. É isso que a 

FJPII através da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova 
promove a seus usuários. Um amor que transforma vidas!
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Transformar. Esse é o objetivo da Fundação João Paulo II desde que nasceu, 
em 1982. Por meio de ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, 

cultura e meios de comunicação, a entidade trabalha por um mundo novo e com 
formação digna, tanto social quanto espiritual.
 Situada em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, a instituição filantrópica é 
mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e Rede de Desenvolvimento 
Social. Com o apoio e dedicação de parceiros, missionários, voluntários e da própria 
sociedade, promove atividades transformadoras que beneficiam inúmeras pessoas 
de todas as idades.
 Com um forte compromisso e responsabilidade social, recuperam-se pessoas 
e famílias através de atividades que ensinam, acolhem, cuidam e reconstituem o ser 
humano não só nos âmbitos educacionais, culturais e profissionais, como também no 
sentido espiritual.
 Mantida por recursos provenientes de doações espontâneas, a Fundação 
recupera o homem em sua dignidade e cidadania por meio da evangelização. Essa 
ação vem promovendo mudanças de vida e criando pessoas novas rumo a um mundo 
novo e a uma sociedade nova e mutante a todo momento. 
 Os 36 anos de história da Fundação João Paulo II são apenas o começo de 
um caminho de renovação corporal, mental e espiritual, que só é possível graças 
àqueles que acreditam e investem na causa. Que essa obra de amor possa continuar 
a dar chances para transformar vidas, contando com o comprometimento de todos 
em aceitar esse desafio: um mundo consolidado na positividade, na esperança, na 
confiança e na certeza de um amanhã melhor que hoje.

FUNDAÇÃO
JOÃO PAULO II

F U N D A Ç Ã O  J O Ã O  PA U L O  I I
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A   Fundação João Paulo II, constantemente empenhada na formação de 
Homens Novos para o Mundo Novo, promove um trabalho estruturado 

para levar assistência social e educação para os moradores de Cachoeira 
Paulista (SP) e região. Acreditamos que a evangelização é feita com ações 
conjuntas, que incluem iniciativas efetivas para a melhoria na qualidade de vida 
das pessoas. A partir disso e da união de esforços com nossos colaboradores 
em prol da transformação de vidas, os resultados positivos mostram que nossa 
missão se tornou fator fundamental e concreto na busca por um mundo melhor 
e mais digno para todos.
 Quatro unidades de assistência social fazem parte da Rede de 
Desenvolvimento Social Canção Nova atualmente, sendo elas o PROGEN 
(Projeto Geração Nova), a Casa do Bom Samaritano, o CAC (Centro de 
Atendimento Comunitário) e a Cia de Artes, desenvolvendo trabalhos como 
oficinas socioeducativas e de iniciação profissional, bem como oferta de cursos 
profissionalizantes e formação humana. As ações são voltadas para pessoas de 
todas as idades e são oferecidas, inclusive, para pessoas que se encontram em 
situação de rua. 
 Esse trabalho só é possível com o foco e união de pessoas que acreditam 
e buscam fazer com que a transformação do mundo comece  nas coisas simples 
do dia a dia, com bondade, respeito, acolhimento e humanização das relações. 

REDE DE 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

R E D E  D E  D E S E N V O LV I M E N T O  S O C I A L
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Por meio dos quatro projetos de assistência social que fazem parte da nossa 
Rede de Desenvolvimento Social – o CAC, o PROGEN, a Cia de Artes e 

a Casa do Bom Samaritano, é possível perpetuar e compartilhar o amor por 
meio do respeito e ajuda ao próximo. Estas atitudes feitas em conjunto com 
nossos colaboradores, missionários e voluntários são capazes de promover a 
concretização de nossos valores e de evidenciar que cada atitude de carinho, 
de escuta ao próximo e de respeito por sua história são fundamentais para 
tornar o mundo um lugar melhor para se viver. 
 Com base nesses aspectos que regem nosso trabalho diariamente, 
pessoas de todas as idades têm a oportunidade de integrar turmas para oficinas 
socioeducativas e de iniciação de ensino profissional, bem como podem se 
inscrever para cursos de ensino profissionalizante e formação humana, por 
exemplo. Estas iniciativas sociais da Canção Nova estão devidamente de 
acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
que tipifica os Serviços Socioassistenciais disponíveis no Brasil. 
 Histórias de resiliência, símbolos de superação e corações cheios de 
esperança compõem nossas equipes e fazem possíveis todos os projetos 
que formam a nossa Rede. Juntos, a cada dia, encaramos a nossa missão por 
meio de ações concretas, sempre firmes na nossa inabalável força para fazer 
com que a transformação do ser humano aconteça em todos os sentidos. 
Em 2018, 745 pessoas foram beneficiadas pelo CAC, 785 passaram pelos 
atendimentos oferecidos no PROGEN, enquanto 1.363 outras foram acolhidas 
em suas necessidades na Casa do Bom Samaritano e mais 539 pessoas foram 
beneficiadas pelas atividades da Cia de Artes. A dedicação de cada voluntário, 
missionário e colaborador faz com que nossos projetos aconteçam e sempre 
nos rendeu ótimos frutos. Essas ações solidárias e amorosas em relação a todas 
as pessoas nos abrem portas para juntos chegarmos cada vez mais perto da paz 
na convivência em sociedade. 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
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 Desde 2004, a unidade I da Rede de De-
senvolvimento Social tem como missão promover o 
desenvolvimento da comunidade nos âmbitos pro-
fissional, educacional e social, estimulando o forta-
lecimento dos vínculos familiares, a socialização e a 
convivência comunitária. 
 O PROGEN busca contribuir com a forma-
ção integral de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, através de cursos, oficinas e outras ativida-
des realizadas na unidade. Desta forma, os alunos 
têm acesso às tecnologias de informação, bem como 
recebem formação, capacitação e incentivo à prá-
tica do empreendedorismo. Os educandos também 
têm vivências nas atividades esportivas, recreativas, 
lúdicas e culturais, que auxiliam nos processos de 
socialização e de respeito ao próximo. O incentivo 
ao pensamento crítico também faz parte da rotina 
do projeto, com a realização de debates acerca de 
questões sociais, culturais, políticas e religiosas, es-
timulando a visão dos alunos sobre seus respectivos 
papéis dentro da sua comunidade e na sociedade, de 
forma geral, fazendo com que também sejam instru-
mentos de transformação onde quer que estejam. 

 Destacamos entre as ações de 2018, o aumen-
to das vagas disponibilizadas para o curso de assisten-
te administrativo (Aprendiz). Devido à reestruturação 
do curso, o número de alunos atendidos foi considera-
velmente maior comparado aos anos anteriores, como 
consequência mais famílias foram beneficiadas com o 
projeto, gerando então um fortalecimento do nome e 
reconhecimento do trabalho desenvolvido.
 Além disso, também foram implantados no-
vos cursos e oficinas na área de informática. Foram 
oferecidos cursos de Excel, Formatação de Compu-
tador e Edição de Mídias, visando ampliar as possi-
bilidades de capacitação profissional, que podem ser 
fator transformador na vida e contexto familiar.
 Para as crianças foram desenvolvidas as Ofi-
cinas de Leitura, Canto Coral, Jogos e Desenhos,  
com o objetivo de proporcionar oportunidades que 
favoreçam o desenvolvimento de diversas habilida-
des, potencializando seu processo formativo.

PROGEN – PROJETO GERAÇÃO NOVA
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Cursos e Oficinas
Assistente Administrativo: Dentro do Progra-
ma Escola de Vida e Trabalho, realizado em parceria 
com o SENAI, foi desenvolvido o Curso de Assistente 
Administrativo, que tem por objetivo proporcionar 
aos aprendizes formação inicial visando à qualifica-
ção para atuarem no apoio aos setores administra-
tivos, contábeis, financeiros e de RH de empresas. 
Os beneficiados por este curso foram adolescentes 
entre 16 e 18 anos.

Artesanato (Feltro e Pintura): Estas oficinas 
almejam oferecer uma oportunidade de geração de 
renda através de técnicas variadas de artesanato, 
bem como propiciar um espaço de troca de expe-
riência e fortalecimento de vínculos afetivos. São 
atendidas nas referidas oficinas pessoas do sexo fe-
minino a partir dos 15 anos.

Artesanato Kids: Destinada ao atendimento de 
crianças, de ambos os sexos, com idade entre 8 e 
13 anos, essa atividade visa auxiliar no desenvolvi-
mento de habilidades manuais, coordenação motora 
e estimular o aprendizado.

Futsal: Tem por objetivo trabalhar a resistência 
muscular, condicionamento cardiovascular, respira-
tório, estimular o raciocínio, cognição e habilidades 
motoras como locomoção, coordenação e equilí-
brio, assim como ressaltar elementos fundamentais 
da prática de esporte coletivo como trabalho em 
equipe, respeito e disciplina. Essa atividade atende 
crianças e adolescentes, do sexo masculino, de 8 a 
12 anos de idade.

Ginástica: Tem por objetivo oferecer atividades 
aeróbicas e anaeróbicas, para pessoas a partir de 15 
anos, que contribuem para melhora da qualidade de 
vida e a capacidade funcional do indivíduo. 

Informática Básica: Tem por objetivo desenvolver 
o conhecimento nos princípios de informática como 
manipular o ambiente do Sistema Operacional Win-
dows, recursos do Pacote Office e Internet, assim pro-
porcionando a independência na utilização do compu-
tador. O projeto disponibiliza turmas deste curso para 
pessoas a partir de 13 anos até a melhor idade.

Informática Intermediária: Pretende-se por 
meio deste módulo que o educando, pessoas a par-
tir de 13 anos até a melhor idade, consiga manipular 
o computador gerenciando-o e o utilizando para fins 
profissionais e educacionais.

Informática Kids: Tem por objetivo trabalhar ati-
vidades que auxiliam no desenvolvimento do edu-
cando, com idade entre 7 e 12 anos, assim como 
trabalhar habilidades motoras, raciocínio lógico e 
auxílio nas atividades educacionais.

Montagem e Manutenção de Computado-
res: Este módulo beneficia pessoas a partir dos 13 
anos e tem por objetivo ensinar o educando sobre 
o funcionamento de dispositivos e periféricos de 
computadores, montagem, manutenção, configura-
ção e instalação de periféricos entre outros.

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
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Edição de Mídias: Esta proposta surgiu da neces-
sidade de oferecer cursos que atendam à demanda 
cada vez mais crescente de usuários das novas tec-
nologias e tem por objetivo ensinar técnicas de co-
municação, planejamento e utilização de ferramen-
tas para divulgação e monitoração de redes sociais. 
Por tratar-se de uma proposta nova, foi ofertada 
para adolescentes com idade entre 13 e 17 anos.

Excel: Este curso tem como proposta apresentar ao 
educando noções básicas das ferramentas do Excel 
(formatação, fórmulas básicas, etc.) e de forma gra-
dativa caminhar até os níveis mais avançados, sendo 
uma via de aperfeiçoamento profissional. Devido às 
características, conteúdos e objetivos, destina-se a 
pessoas com idade entre 18 anos e 40 anos.

Formatação de Computador: Compondo a lista 
de novidades do ano, este curso almeja proporcionar 
aos participantes conhecimentos básicos da prática 
de formatação de computadores, instalação de siste-
ma operacional, aplicativos e antivírus. Podem parti-
cipar do curso pessoas com idade entre 14 e 20 anos.

Projeto de Vida: Tem por objetivo orientar e 
preparar a pessoa para que possa conduzir a pró-
pria vida, fazendo escolhas pessoais e profissio-
nais, considerando seus valores morais, éticos e 
religiosos. Essa atividade beneficia pessoas com 
idade entre 7 e 18 anos.

Teen Star: Este trabalho é direcionado para os 
educandos do curso de assistente administrativo, de 
forma a complementar a formação profissional com 
a formação humana e tem como principal objetivo 
orientar de forma ética e moral o desenvolvimento 
da afetividade e sexualidade. 

Oficina de Violão: Visa estimular a concentração, 
sensibilidade e audição, através de atividades coleti-
vas e individuais, para melhorar a autoestima e a in-
tegração do educando, assim como a aprendizagem 
através de atividades práticas, com material adequa-
do e flexível para atender a necessidade do educan-
do. São beneficiados pela oficina pessoas a partir de 
10 anos, de ambos os sexos.

Oficina de Canto Coral: Tem por objetivo abrir 
espaço para que os educandos, crianças de 9 a 12 
anos, possam se expressar, se comunicar através da 
música, trabalhando as potencialidades musicais ar-
tísticas bem como promover experiências de sociali-
zação e de integração do educando.

Oficina de Jogos e Desenho: Esta proposta 
contempla: auxiliar no desenvolvimento do racio-
cínio lógico, trabalho em equipe, coordenação mo-
tora e capacidade de concentração,  e ainda con-
tribuir para reconhecimento da personalidade de 
cada educando diante de alguns estímulos. Essa 
atividade prioriza o atendimento de crianças com 
idade entre 9 a 11 anos.

Oficina de leitura: A partir de um contexto em 
que a prática da leitura tem sido deixada em segun-
do plano, esta proposta visa o resgate de tal prática, 
considerando sua relevante contribuição no proces-
so educacional. Desta forma, tem por objetivo in-
centivar a prática   e o prazer pela leitura, bem como 
estimular a criatividade, através do contato direto 
com textos, histórias e construção de histórias. Essa 
atividade abrange a faixa etária de 6 a 8 anos.

Oficina de Reabilitação Funcional: Pensando 
em oferecer um serviço que atenda diferentes rea-
lidades, esta proposta surge para que as atividades 
sejam executadas de acordo com o perfil e condi-
ções físicas dos participantes, visando diminuir os 
impactos causados por lesões e apoiar no seu pro-
cesso de busca por melhor qualidade de vida. Po-
dem participar dessa atividade homens e mulheres 
a partir de 15 anos de idade.

Oficina de Atletismo: Esta proposta foi implanta-
da para ampliar o atendimento do projeto, abrangendo 
a faixa etária de 4 a 6 anos. Por se tratar de uma pro-
posta nova e um público que apresenta necessidades 
específicas quanto ao cuidado e atenção, foi oferecido 
em caráter experimental. O principal objetivo foi con-
tribuir com o desenvolvimento de capacidades moto-
ras, sociais, físicas e intelectuais, promovendo ainda a 
criatividade do pensamento lógico, raciocínio e com-
preensão dos direcionamentos.
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Operador de Logística: Curso realizado através 
de parceria com o SENAI, dentro do Programa Co-
munitário de Formação Profissional, para pessoas a 
partir dos 16 anos de idade. Seu objetivo é  o desen-
volvimento de competências para desempenhar ativi-
dades nas operações de recebimento, armazenagem, 
suprimentos, produção e distribuição de mercadorias.

Operador de Telemarketing: Curso realizado 
através de parceria com o SENAI, dentro do Progra-
ma Comunitário de Formação Profissional, para pes-
soas com idade entre 16 e 19 anos. Esse curso tem 
por objetivo o desenvolvimento de competências que 
permitam o apoio nas rotinas de vendas de produtos 
ou serviços de acordo com normas técnicas, ambien-
tais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.

Auxiliar Administrativo: Curso realizado atra-
vés de parceria com o SENAI, dentro do Programa 
Comunitário de Formação Profissional, para pessoas 
a partir de 20 anos. O curso de Qualificação Pro-
fissional Auxiliar Administrativo tem por objetivo o 
desenvolvimento de competências para executar 
trabalhos pertinentes às áreas administrativas das 
organizações de acordo com a legislação, procedi-
mentos internos, normas técnicas, ambientais, de 
qualidade, de segurança e saúde no trabalho.

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
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Capacitação Pedagógica: Tem por objetivo forne-
cer capacitação aos educadores no exercício das suas 
atividades profissionais e trocar idéias sobre a condu-
ção do trabalho em cada semestre. As capacitações 
aconteceram em dois momentos: 22 a 26/01 e 16 a 
20/07, reunindo os educadores do Progen, CAC e Cia 
de Artes, favorecendo a integração dos mesmos, forta-
lecendo o trabalho em equipe e explorando oportuni-
dades para se trabalhar a interdisciplinaridade. 

Passeio Pedagógico - Comunidade Bethânia: 
As participantes do Grupo de psicologia “Só para Mu-
lheres” foram até a Comunidade Bethânia na cidade 
de Lorena (SP) no dia 12/04, como uma oportunidade 
de estreitar os laços de amizade e confiança da turma, 
oportunizando maior abertura para os temas discuti-
dos nos encontros. 

Visita Técnica - SABESP: Os educandos da turma 
de Projeto de Vida realizaram visita à SABESP de Ca-
choeira Paulista no dia 24/04, para conhecer todo o 
processo de manipulação e tratamento da água, bem 
como todo o trabalho desempenhado pela Companhia.

Visita Técnica Yakult: Os educandos do curso as-
sistente administrativo do período da manhã realiza-
ram no mês de maio visita à Fábrica Yakult, com o ob-
jetivo de apresentar as rotinas de trabalho e logística 
de uma empresa, proporcionando aos mesmos melhor 
compreensão dos temas abordados em sala de aula. 

Dia das mães: O evento, cujo objetivo era celebrar 
o dom da maternidade, valorizando todo esforço, dedi-
cação, entrega e amor com que as mães se doam à mis-
são de educar, cuidar e formar, contou com momentos 
de partilha e reflexão sobre os desafios de se educar os 
filhos nos dias de hoje, o evento foi encerrado com a 
celebração da Santa Missa. Este momento especial foi 
direcionado para mães de educandos ou mães atendi-
das pelo projeto e aconteceu no dia 11/05.

Cine EVT: Este momento, realizado no dia 19/05, 
teve como objetivo proporcionar aos educandos do 
Programa Escola de Vida e Trabalho um espaço de con-
vivência, integração e fortalecimento de vínculos.

Atividades Extras
e Eventos
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Aniversário PROGEN: Para a comemoração dos 
14 anos do PROGEN, foi realizado um momento de 
descontração e entretenimento para os educandos 
do projeto no dia 13/06. Esses momentos festivos fa-
vorecem a socialização e fortalecimento de vínculos.

Feira Interdisciplinar: Esta atividade  tem como 
objetivo a participação e integração dos educandos 
dos projetos da área de Assistência Social, apresentan-
do os trabalhos desenvolvidos ao longo dos semestres. 
A edição do primeiro semestre aconteceu no CAC, no 
dia 23/06 e do segundo semestre no PROGEN, dia 
10/11, reunindo educandos, familiares e convidados.

Festa Junina: No dia 30/06 foi realizada a tradi-
cional Festa Junina, reunindo educandos, familiares e 
convidados do PROGEN e Cia de Artes, cujo objetivo 
foi promover um momento de integração, diversão e 
união dos educandos e suas famílias, para marcar o 
encerramento das atividades do semestre. 

Visita ao Lar das Crianças Pe. João Benevi-
des: Esta atividade foi realizada em Julho com as 
duas turmas de educandos do curso Assistente Ad-
ministrativo, com o objetivo de proporcionar contato 
direto com instituições sociais do município, e para 
provocar uma reflexão sobre o papel de cada cidadão 
no processo de transformação social.    

Feira Decida-se: Os educandos do curso de Assis-
tente Administrativo participaram da feira das profis-
sões “Decida-se”, realizada no dia 01/09, na UNISAL 
/Lorena. Essa atividade proporciona aos jovens opor-
tunidade de conhecer diversas profissões, bem como 
participar de palestras, debates e orientação vocacio-
nal, contribuindo assim para o conhecimento das pro-
fissões de interesse.

SENAI: Os educandos do curso de Assistente Ad-
ministrativo realizaram visita à escola conveniada 
SENAI/Cruzeiro no dia 21/09. Nesse momento, os 
educandos tiveram oportunidade de conhecer a insti-
tuição e os cursos oferecidos pela mesma, bem como 
estreitar a rede de relacionamento com a instituição 
parceira no processo de formação dos mesmos.
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Workshop de Biscuit: Proporciona às participantes, 
educandas das oficinas de artesanato, mais uma opor-
tunidade de aprender novas técnicas que, além de pro-
mover estímulos à criatividade, habilidades manuais e 
a socialização. É também uma via para o complemento 
da renda familiar. A atividade foi realizada no dia 20/09. 

Chá das Amigas: Este evento foi realizado no dia 
27/09 para as educandas do CAC e PROGEN, com o 
objetivo de promover a aproximação, troca de experi-
ências e convivência entre as participantes, com ativi-
dades de entretenimento.

Copa Mazza de Futsal: Os educandos  do futsal 
participaram de um campeonato de futsal em Lorena 
no dia 29/09. Essa atividade contou com a participa-
ção de outras instituições da área da assistência social e 
proporcionou aos alunos um momento de integração e 
convivência, bem como de colher os frutos do trabalho 
realizado ao longo do semestre.  

Dias das crianças: A festa em comemoração ao dia 
das crianças foi realizada com gincana, brincadeiras e 
muita diversão. O evento foi realizado juntamente com 
a Cia de Artes no dia 06/10 para educandos das duas 
unidades. O principal objetivo foi a promoção de um 
momento de recreação e lazer, resgatando a importân-
cia de se viver bem esta etapa da vida, bem como a inte-
gração dos educandos.

Festa Flashback: Este momento foi pensado com o 
propósito de promover a convivência e estreitar os laços 
de amizades dos educandos das oficinas de ginástica e 
reabilitação funcional, unindo ainda as educandas do 
CAC. Foi realizado no dia 19/10, com apresentações e 
muita dança, que levou os participantes a interagirem de 
maneira sadia e descontraída.

Dia das Profissões: Esta atividade almeja facilitar 
o acesso informacional sobre o mercado de trabalho, 
apresentando as tendências, perspectivas e meios para  
se investir na formação profissional. Foi realizada no dia 
29/10 para os educandos do curso assistente adminis-
trativo e convidados e contou com diversos palestran-
tes, além de faculdades e cursinhos da região divulgan-
do os cursos e vestibulares.

Colônia de Férias:  No ano de 2018 o evento foi re-
alizado nos dias 10 a 12/12, no CAC, para educandos  
com idade entre 4 e 12 anos dos projetos da área de 
assistência social. As atividades propostas visam contri-
buir com o desenvolvimento da criança de forma lúdica 
e divertida, além de ser um espaço propício para inte-
gração e socialização. 

Formatura - Programa Escola de Vida e Tra-
balho (Curso Assistente Administrativo): A so-
lenidade de formatura  aconteceu no dia 17/12 com a 
presença dos educandos, familiares e convidados. Foi 
um momento regado a muita emoção e gratidão pelas 
conquistas e experiências adquiridas ao longo do ano. A 
programação contou com a celebração da Santa Missa, 
seguida dos ritos tradicionais de toda formatura, home-
nagens e entrega do certificado e finalizou com um mo-
mento de confraternização. 

Grupo Psicológico - Só para Mulheres: Este gru-
po, que acontece semanalmente, tem por objetivo a 
transferência de conhecimento e informação, atra-
vés do diálogo e partilha de experiências, bem como 
proporcionar maior capacidade reflexiva, mudança 
de comportamento e que sejam capazes de mudar 
suas atitudes. São beneficiadas por este serviço mu-
lheres acima de 18 anos.

Reunião de Pais: Um dos objetivos da reunião é 
promover um espaço de diálogo entre os educandos 
maiores de idade e pais/responsáveis dos educandos 
menores, considerando as realidades vivenciadas, 
levando-os a assumir responsabilidades mais con-
cretas perante a sociedade. Durante o ano de 2018 
as reuniões aconteceram conforme necessidade ve-
rificada pela equipe do projeto.  
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Depoimento

 “Ter a oportunidade de participar do Curso Assistente Adminis-

trativo (EVT) de 2018, ter o primeiro contato com o mercado de trabalho 

e com aulas e grupos que auxiliam a todo momento desde o começo em 

nossa vida profissional, espiritual e pessoal, ultrapassando barreiras, me-

dos, dúvidas e obstáculos, foi uma experiência única e transformadora que 

tive o prazer de presenciar. Eu pude me conhecer melhor e tomar posse 

do meu propósito de vida, não somente a mim, como também meus cole-

gas que estiveram comigo nessa caminhada, sinto que melhoramos como 

pessoas e mudamos muitas atitudes, que poderiam atrapalhar nossa vida 

social e profissional. 
 Como foi belo entender que o poder está dentro de nós, e com a 

ajuda de toda essa equipe poder desenvolver tudo isso. Só tenho a agrade-

cer pela oportunidade de ter participado dessa escola de vida e trabalho. 

Tudo que vivi foi essencial para meu crescimento pessoal e profissional e 
através disso reconhecer o que vai me fazer feliz no mercado de trabalho 

e crescer, ir em busca. Meu sentimento é de profunda gratidão e que toda 

essa equipe continue levando sonhos, transformações, ideias, perseveran-

ça, conhecimento e muito amor para os jovens!”

 
Maria Clara Sá

Curso Assistente Administrativo (EVT)
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 O trabalho realizado na Casa do Bom Sa-
maritano tem como foco doar amor aos que se en-
contram em situação de fragilidade e desamparo. 
Na unidade, pessoas em situação de rua recebem 
atendimentos que promovem a restauração da pes-
soa humana, nos âmbitos biológico, psicológico e 
espiritual. Tais ações trazem à tona a dignidade que 
lhes é de direito, combatendo a vulnerabilidade so-
cial e mudando vidas para melhor. A unidade III da 
Rede de Desenvolvimento Social da Canção Nova 
está localizada em Cachoeira Paulista (SP), ofere-
cendo condições para higiene pessoal, orientação, 

atendimento espiritual e toda estrutura necessária 
para que haja a restauração completa dessas vidas. 
 A partir da realização do encontro I Dia Mun-
dial do Pobre (19/11/2017), em resposta ao apelo do 
Papa Francisco, que ressalta a necessidade de ter um 
olhar atento para as necessidades e dignidade do 
próximo, foi implantado o Encontro com os Irmãos. 
Esse momento tem por objetivo promover a escuta, 
partilha, orientações, oração, para as pessoas que se 
encontram no projeto e ainda estimular o engaja-
mento da sociedade civil e fortalecer o trabalho em 
rede com demais instituições.

CASA DO BOM SAMARITANO
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Atividades e Eventos

Encontro com os Irmãos: Momento voltado 
para pessoas em situação de rua, ou presentes na 
Casa do Bom Samaritano, para proporcionar uma 
reflexão sobre a situação de vulnerabilidade e ris-
co pessoal/social em que estão inseridos, apresen-
tado-lhes caminhos que podem ser percorridos 
para o resgate dos direitos e dignidade humana. 
Esse momento conta ainda com a participação de 
pessoas da sociedade civil que contribuem com o 
preparo de um lanche especial, bem como com a 
presença acolhedora, voltada para a escuta, parti-
lha, orientação e oração.
A proposta contempla um encontro mensal e acon-
teceu nos dias: 20/06,  25/07, 14/08, 19/09 e 17/10.

Festa Junina: A festa, que aconteceu no dia 
29/06 e marcou o encerramento das atividades 
do 1º semestre, além de promover de forma fes-
tiva o resgate das tradições culturais do mês de 
Junho, favoreceu a integração dos presentes no 
projeto, pessoas em situação de rua e famílias 
atendidas, assim como oportunizou o espaço para 
troca de experiências e fortalecimento de vínculo.

Comemoração Dia dos Pais: O dia 10/08 con-
tou com uma programação especial para comemo-
rar o dia dos pais, iniciando com um café da manhã, 
seguido de um momento de partilha com as pesso-
as em situação de rua que estão com o vínculo fra-
gilizado e/ou rompido com a família e fechou com 
um almoço preparado especialmente para a data.

Comemoração do Aniversário de 16 anos 
da Casa do Bom Samaritano: A comemoração 
do aniversário aconteceu no dia 25/10 e a festivi-
dade iniciou com um delicioso café da manhã ser-
vido para equipe, voluntários, usuários do projeto 
e instituições parceiras, promovendo assim um mo-
mento de unidade e fraternidade. Logo após o café 
tivemos um momento de louvor e adoração a Deus 
e, em seguida foi celebrada a Santa Missa em Ação 
de Graças pelo trabalho desenvolvido. 
II Dia Mundial do Pobre: Foi realizado em 

18/11, o II Encontro  “Com Deus Tem Jeito” em 
resposta ao apelo do Papa Francisco para se olhar 
com mais amor e misericórdia aos mais necessi-
tados. Este evento aconteceu em parceria com 
diversas instituições que trabalham com a popu-
lação de rua e teve como objetivo o resgate da 
dignidade da pessoa, através de palestras, teste-
munhos, Missa e principalmente um convite para 
uma mudança de vida.

Natal com os Irmãos: Para finalizar as ativida-
des e festejar essa data tão significativa, foi reali-
zado no dia 20/12 um almoço especial, que além 
de promover a integração das famílias e pessoas 
em situação de rua, teve como objetivo reforçar 
o verdadeiro sentido do Natal, refletindo sobre 
amor de Deus por cada um de nós.

Grupo Psicológico: Com o título “Arte na 
Vida”, o grupo acontece semanalmente com os 
atendidos pelo projeto para contribuir, através 
da criação de uma arte, com uma experiência que 
traga apropriação de si, autoconhecimento e pro-
jeção de sonhos e desejos, além de favorecer a 
interação sadia entre os participantes.

Grupo Serviço Social: Com encontros men-
sais, o grupo buscou proporcionar às famílias 
atendidas pelo serviço social da Casa do Bom Sa-
maritano orientações quanto aos direitos que são 
constituídos em lei e os caminhos para buscá-los.

Grupo Socioeducativo - Partilhando a Vida: 
Momento realizado diariamente com o público 
presente no projeto para promover a partilha das 
diversas realidades que os levam a estar nas con-
dições atuais, possibilitando assim a compreensão 
das legítimas necessidades dos usuários, condu-
zindo-os à orientação social para as diversas situ-
ações apresentadas. 

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
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Capacitação para equipe: Diante das inúmeras 
e complexas realidades enfrentadas no atendimen-
to da Casa do Bom Samaritano e visando capacitar 
a equipe para que possa, cada vez mais abordar, 
acolher, e orientar  de forma a reconhecer o valor 
de cada pessoa, foram realizadas duas palestras: 

Abuso Sexual: Definição dos Tipos de Violência: 
Realizada em 29/08, tendo como diretriz para as 
devidas reflexões o vídeo “O Silêncio de  Lara”.

Álcool e Droga: Atividade realizada em 11/10, com a 
equipe técnica do PRAD de Cachoeira Paulista. 
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Depoimento
 “A Canção Nova é um ato de amor. Como na parábola do filho 
pródigo, ela nos recebe. Estou na rua há 10 anos. Não passo fome, mas 

todos os lugares que eu passo, eles me tratam como se fosse um viciado, 

que tudo que acontece comigo é pouco.

 Aqui na Canção Nova (Casa do Bom Samaritano), nos atendi-

mentos, me trataram como se eu fosse um irmão deles e que estou só 

passado por um momento ruim.

 Eu tenho esperança de algum dia sair da rua e voltar para o Pai 

das misericórdias.”

Eliezer Raimundo Soares

44 anos

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
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 Há oito anos, missionários, voluntários e co-
laboradores dão estrutura para que alunos tenham 
vivências em grupo e possam ter qualidade de vida 
por meio do incentivo ao protagonismo social, o for-
talecimento da rede de proteção social, bem como 
estímulo à participação direta nas políticas públicas. 
Com o esporte e a educação, os projetos do CAC 
são abertura para vivências intergeracionais entre 
os participantes, fortalecendo o respeito, a solida-
riedade e os vínculos familiares e comunitários. 
 Em 2018, abrimos a Brinquedoteca para 
crianças de 6 a 9 anos com objetivo de oferecer ao 
educando momentos educativos com jogos alterna-
tivos, modelagem com massinha, leitura, desenhos 
para pintar, atividades lúdicas supervisionadas; um 
momento de aprendizado através das brincadeiras e 
recursos que a sala bem estruturada para tal ativida-
de oferece. 
 Também nesse ano foi acrescentado ao nos-
so quadro de cursos do CAC, o curso de Cabeleireiro 
(para mulheres acima de 18 anos, com caráter anual) 
com o objetivo de  proporcionar habilidades para a 
execução de cortes de cabelos, escovação, lavagem, 

hidratação, coloração, enfim, conhecimentos que fa-
vorecem o empreendedorismo, podendo contribuir 
com a geração de renda extra ou como uma profissão.
 Além disso, as oficinas de Artes e Musica-
lização Infantil, bem como de Informática Kids e 
Projeto de Vida começaram a trabalhar em caráter 
Interdisciplinar. Esse trabalho promove uma intera-
ção entre essas oficinas, de modo que o educando 
receba o conteúdo diversificado e ao mesmo tempo 
unificado, integrando duas oficinas e incrementando 
o processo ensino-aprendizagem.

CAC – CENTRO DE 
ATENDIMENTO COMUNITÁRIO
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Cursos e Oficinas
Academia Interna: As modalidades propostas 
dentro dessa oficina tem por objetivo oferecer ativi-
dades diversificadas, aeróbicas e localizadas, que vi-
sam a melhora da qualidade de vida e a capacidade 
funcional dos participantes. Podem participar dessas 
atividades homens e mulheres a partir de 18 anos.

Oficina de Artes (Empreendedorismo): Tem 
por objetivo  desenvolver habilidades manuais, con-
centração, criatividade, habilidades específicas de 
cada um dos educandos; bem como despertar o tra-
balho em equipe, além  da possibilidade de gerar ren-
da familiar. São oferecidas oficinas de Feltro, Pintura 
em tecido e Biscuit para mulheres acima de 18 anos.

Oficina de Violão: Visa estimular a concentra-
ção, sensibilidade e audição, através de atividades 
coletivas e individuais, estimulando autoestima e a 
integração do educando, bem como a aprendizagem 
através de atividades práticas, com material ade-
quado e flexível para atender a necessidade do edu-
cando. São beneficiados pela oficina pessoas a partir 
de 10 anos, de ambos os sexos.

Oficina Interdisciplinar (Musicalização In-
fantil e Artes): Essa proposta surgiu para ofe-
recer ao educando um novo formato de oficina, 
proporcionando a interdisciplinaridade, integrando 
conteúdos para enriquecer o ensino-aprendiza-
gem, assim como desenvolver atividades de forma 
lúdica, com maior dinamismo e enfoque no contex-
to artístico  para melhor aproveitamento das temá-
ticas apresentadas, contribuindo assim com o de-
senvolvimento do educando. Por tratar-se de uma 
nova proposta, esse modelo de oficina foi oferecida 
para crianças de 6 a 9 anos.

Informática Básica: Tem como objetivo fornecer 
ao educando a capacidade de compreender o fun-
cionamento do computador, assim como manipular 
o ambiente do Sistema Operacional Windows, re-
cursos do Pacote Office e Internet. Considerando 
que o acesso ao universo digital se inicia cada vez 
mais cedo, o curso de informática básica passou a 

ser oferecido para pessoas a partir de 10 anos, con-
tudo, as turmas são montadas respeitando a faixa 
etária para que o conteúdo possa ser direcionado 
conforme o perfil dos educandos. 

Informática Avançada: Além de ser uma opor-
tunidade de aprendizado continuado na área para 
aqueles que concluíram o curso básico, este curso 
visa garantir o aprofundamento do educando na uti-
lização das mídias sociais e editor de imagem, com 
uma adaptação para o público idoso, aprofundando 
o conhecimento em web 2.0 e introdução às redes 
sociais. Conforme citado acima, para participar des-
te curso o candidato precisa ter concluído o curso 
básico e idade a partir de 12 anos.

Montagem e Manutenção de Computadores: 
Tem por objetivo ensinar o educando sobre o fun-
cionamento de dispositivos e periféricos de com-
putadores, montagem, manutenção, configuração e 
instalação de periféricos entre outros. Podem parti-
cipar deste curso pessoas a partir de 13 anos.

Oficina Interdisciplinar (Informática Kids 
e Projeto de Vida): Essa proposta surgiu para 
oferecer ao educando um novo formato de oficina, 
proporcionando a interdisciplinaridade, integrando 
conteúdos e enriquecer o ensino-aprendizagem, as-
sim como desenvolver atividades de forma lúdica, 
conectando as possibilidades e descobertas do am-
biente virtual com temas pertinentes ao desenvol-
vimento social. Por tratar-se de uma nova proposta, 
esse modelo de oficina foi oferecido para crianças 
de 6 a 9 anos.

Cuidador de Idosos: Tem por objetivo oferecer 
conhecimentos teóricos básicos dos processos fisio-
lógicos do envelhecimento e os principais acometi-
mentos decorrentes desta faixa etária. Há também 
o enfoque no cuidado com o cuidador, e também 
pode ser uma fonte de renda ao aluno, dando-lhe a 
oportunidade de uma profissão. Devido às caracte-
rísticas, conteúdos e objetivos, destina-se a pessoas 
com idade acima de 18 anos.
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Culinária: Visa orientar os princípios básicos da culi-
nária, higiene na preparação e conservação adequada 
dos alimentos e preparo de pratos variados, podendo 
também ser fonte de geração ou complementação da 
renda familiar, assim como favorecer e fortalecer o con-
vívio social. Devido às características, conteúdos e obje-
tivos, destina-se a pessoas com idade acima de 18 anos.

Brinquedoteca: Através desta atividade almeja-se 
que o educando desenvolva habilidades próprias da 
idade e se socialize através de momentos educati-
vos com jogos alternativos, modelagem com massi-
nha, leitura, desenhos para pintar, atividades lúdicas 
supervisionadas, favorecendo o desenvolvimento 
e aprendizado do educando com  brincadeiras e re-
cursos que a sala oferece. Atende-se nesta atividade 
crianças de 6 a 9 anos.

Oficina de Cabeleireiro: A partir do atual cená-
rio socioeconômico do país, surge essa proposta que 
visa capacitar pessoas interessadas, aprimorando ha-
bilidades para a execução de cortes de cabelos, es-
covação, lavagem, hidratação, coloração, enfim, co-
nhecimentos que favorecem o empreendedorismo, 
podendo contribuir com a geração de renda extra ou 
direcionar para uma profissão. Devido às característi-
cas, conteúdos e objetivos, destina-se a pessoas com 
idade acima de 18 anos.

Oficina de Manicure e Pedicure: Tem por ob-
jetivo proporcionar à participante a oportunidade de 
conhecer técnicas e desenvolver habilidades que lhe 
permitam usufruir para o auto-cuidado ou ainda gerar 
ou complementar a renda familiar. Esta oficina atende 
mulheres a partir de 14 anos.

Costura e Moda: Atividade desenvolvida em par-
ceria com o SESI, para mulheres acima de 18 anos, 
cujo objetivo perpassa pela capacitação nos princí-
pios básicos da costura, favorecendo o empreende-
dorismo e podendo ser um auxílio para a composição 
da renda familiar.

Capacitação Pedagógica: Tem por objetivo forne-
cer capacitação aos educadores no exercício das suas 
atividades profissionais e trocar idéias sobre a condu-
ção do trabalho em cada semestre. 
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Os educadores do CAC, Cia de Artes e PROGEN, rece-
beram formação de aspectos variados com temas im-
portantes para a formação profissional dos mesmos, o 
que enriquece a qualidade do trabalho e contribui para 
o fortalecimento do trabalho em equipe e novas possi-
bilidades de atuação. As capacitações aconteceram em 
dois momentos: 22 a 26/01/18 e 16 a 20/07/18.

Workshop de Chocolate: Este workshop aconte-
ceu com 3 turmas distintas nos dias 26, 27 e 28/02, 
para pessoas acima de 18 anos, educandos ou não da 
unidade, com o objetivo de oferecer aos participan-
tes a possibilidade de aprender um ofício que possa 
vir a ser gerador de renda, favorecendo o desenvolvi-
mento familiar. O resultado foi muito positivo consi-
derando o processo ensino-aprendizagem que deu-se 
de forma muito eficaz, contribuindo para a satisfação 
dos participantes.

Dia da Beleza: Para comemorar o Dia Internacional 
das Mulheres foi realizado no dia 26/03 um evento 
cujo objetivo principal foi estimular o autocuidado e 
favorecer o reconhecimento e valorização da autoes-
tima. Este momento contou com com a participação 
de diversos voluntários (as) para a realização das ati-
vidades oferecidas como: corte de cabelo, manicure, 
higienização da pele, designer de sobrancelha, depi-
lação, maquiagem. Além disso, as mulheres presentes 
no evento tiveram a oportunidade de serem cuidadas 
em outros aspectos, principalmente valorizando o seu 
ser mulher. Esse evento foi destinado para mulheres 
inscritas ou não nas atividades da unidade.

Workshop Decoupage: Para proporcionar aos 
participantes, homens e mulheres acima de 18 anos 
educandos ou não da unidade, mais uma oportunida-
de de aprender um ofício que possa compor a ren-
da familiar, ser um meio terapêutico, com estímulos 
à criatividade, habilidades manuais e ainda estimular 
a socialização dos integrantes, foi desenvolvido este 
Workshop em duas oportunidades: 24 a 26/04 (1º se-
mestre) e 10, 12 e 13/09 (2º semestre).

Atividades e Eventos
A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
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Aniversário do CAC: A programação do 8º ani-
versário do CAC foi elaborada para priorizar a parti-
cipação dos educandos da unidade. Nos dias 21, 22 
e 24/05, foi oferecido um lanche especial no pátio e 
atividades recreativas, promovendo diversão e inte-
ração dos participantes. Como as atividades foram 
oferecidas em dias diferentes, todos os educandos 
tiveram a oportunidade de participar da comemora-
ção. Por fim, no dia 24/05, unindo as  festividades 
de Nossa Senhora Auxiliadora e Ação de Graças aos 
8 anos da unidade foi celebrada uma Missa.

*Como as atividades em comemoração ao aniversá-
rio do projeto foram realizadas nos intervalos dos 
cursos/oficinas não houve registro de participantes, 
somente no diário de frequência do curso/oficina.

Festa Junina: Para celebrar o encerramento das 
atividades do 1º semestre  e promover  um momen-
to de lazer, socialização e estímulo à tradição cul-
tural, foi realizada no dia 16/06 a tradicional festa 
junina, que contou com a presença de educandos da 
unidade, familiares e convidados.

Feira Interdisciplinar: Esta atividade aconteceu 
no CAC no primeiro semestre (23/06) e no PRO-
GEN no segundo semestre (10/11) com o objetivo 
de reunir educandos, familiares e convidados para 
apresentar os trabalhos desenvolvidos ao longo do 
semestre. O evento foi um sucesso em ambas edi-
ções do ano. As apresentações foram bem elabora-
das com participação ativa dos educandos o que as 
tornam muito atraentes aos participantes.

Workshop Costura e Moda: Para complemen-
tar o conteúdo aplicado ao longo da oficina e apri-
morar técnicas de costura e confecção de peças, foi 
realizado este workshop nos dias 12, 19 e 26/07 
para as educandas matriculadas na oficina. 

Workshop Trocando Ideias: Com a propos-
ta de fortalecer o trabalho em rede foi realizado 
o workshop em duas ocasiões: 27 e 28/08 e 29 a 
31/10, para adolescentes do 8º e 9º Ano da EMEF 
Otton Fernandes Barbosa. Os objetivos desses mo-
mentos foram oferecer uma formação mais sólida e 

atualizada sobre os assuntos pertinentes para a fai-
xa etária, abordando temas como relacionamento 
interpessoal, drogas, afetividade e sexualidade.

Chá das Amigas: Foi realizado no dia 27/09, 
reunindo as educandas da oficina de artesanato do 
CAC e PROGEN, com o intuito de promover um 
momento de interação, troca de ideias, descontra-
ção e socialização.

Festa Flashback: Para proporcionar às educandas 
da oficina de ginástica um momento de lazer, descon-
tração e integração, foi realizada a festa Flashback 
no dia 19/10. Com o empenho e participação efetiva 
dos colaboradores do CAC e do PROGEN na organi-
zação, o evento foi realizado com sucesso e a parti-
cipação das educandas foi um show à parte, pois se 
envolveram e aproveitaram cada momento de forma 
alegre e intensa. Participaram deste evento as Edu-
candas da oficina de ginástica do CAC e convidados.

Festa para as Famílias: A realização da Fes-
ta para as Famílias foi um trabalho articulado em 
rede com o bairro, para que as famílias circunvizi-
nhas fossem convidadas para o evento e tivessem a 
oportunidade de conhecer  a unidade, os trabalhos 
desenvolvidos e receber informações para inserção 
no projeto, ou até mesmo dar início ao processo de 
inserção, além de aproveitar os momentos de lazer, 
descontração e socialização. A festa aconteceu no 
dia 27/10 e foi aberta ao público em geral.

Workshop de Panetone: Foi realizado nos dias 
29 e 30/11, para pessoas acima de 18 anos, visando 
proporcionar aos participantes a oportunidade de 
aprender um ofício, agregando conhecimento téc-
nico na confecção de panetone, podendo ser uma 
fonte ou complemento na renda familiar.

Festa de Confraternização: Adotando uma es-
tratégia para favorecer a participação dos educandos 
da unidade, o encerramento do semestre se deu nos 
intervalos das atividades com momentos de partilha, 
descontração e  convivência. A programação contou 
ainda com dinâmicas para interação e reflexão pes-
soal, bem como a Santa Missa em alguns dias, além 
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de um saboroso lanche. As atividades aconteceram 
do dia 26 a 30/11 com a participação dos educandos e 
toda equipe do CAC.

*As festividades de encerramento do semestre foram 
realizadas nos horários dos cursos/oficinas, por isso 
não houve registro de participantes, somente no diá-
rio de frequência do curso/oficina.

Colônia de Férias: O principal objetivo da colônia 
de férias foi proporcionar um espaço de lazer, recre-
ação, diversão e socialização para crianças de 4 a 12 
anos. Para melhor aproveitamento e desenvolvimen-
to das atividades, foram montadas turmas conside-
rando a faixa etária e a atividade proposta. A colônia 
aconteceu nos dias 10, 11 e 12/12 no CAC e contou 
com a atuação conjunta das equipes das unidades da 
assistência social.

Grupo de Psicologia: Visa desenvolver a criati-
vidade, a capacidade laborativa e a socialização de 
experiências, bem como o resgate da autoestima, a 
promoção de melhoria das condições sociais da famí-
lia, a superação das dificuldades pessoais, familiares 
e comunitárias e o aperfeiçoamento da qualidade de 
vida dos participantes. São beneficiados pelo serviço 
pessoas acima de 18 anos, inscritas ou não nas ofici-
nas e atividades da unidade.

Reunião de Pais: Tem por principal objetivo cons-
cientizar, pais e/ou responsáveis dos educandos de 
06 a 17 anos inseridos na unidade, sobre o papel da 
família, escola e comunidade, levando-os a assumir 
responsabilidades mais concretas perante a socieda-
de. Foram realizadas 02 reuniões, 26/04 e 17/05.

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
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Depoimento

 “O curso de Culinária no CAC foi uma experiência muito gratificante 
quanto ao aprendizado e convivência. As pessoas que trabalham no CAC 

são acolhedoras, atenciosas e demonstram muita atenção a todos nós, o 

professor é muito profissional, atencioso e carinhoso com os alunos.
 Quanto aos meus colegas, pude conhecer e conviver com pessoas 

doces e maravilhosas. Os “quitutes” que pude aprender me proporcionaram 

ser uma pessoa mais criativa e fazer para familiares e vizinhos.

 Fui incentivada a fazer para vender, pois todos gostavam muito. 

Vou começar o ano com tudo! Muito obrigada a Deus, à Canção Nova e 

ao CAC, e que Ele nos abençoe sempre!”

Rosana Aparecida Teixeira, 53 anos

Oficina de Culinária
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 Envolvido e focado em manter a missão de 
formar uma sociedade melhor, o projeto tem como 
objetivo acolher crianças e adolecentes por meio da 
arte, fazendo com que o envolvimento dos alunos 
com a cultura seja aliado no processo de transfor-
mação social. 
 A unidade oferece aulas gratuitas de ballet, 
jazz, hip hop e artes plásticas, visando o desenvol-
vimento integral do ser humano, emocionalmente e 
espiritualmente. No projeto, os alunos têm a oportu-
nidade de autoconhecimento, podendo explorar seus 
dons e habilidades motoras e cognitivas, revelando-
-se como um novo talento em seu ramo de atividade. 
 Além disso, a Cia de Artes conta ainda com 
o programa Teen Star, um método internacional de 
educação holística em sexualidade humana, que in-
tegra pais e educadores para que seja possível esta-
belecer e estimular uma nova visão sobre a educa-
ção e a sexualidade dos jovens. 

 Muito mais do que promover a arte e a cultu-
ra, a Cia de Artes faz com que cada aluno entenda sua 
representatividade no lugar onde vive e na socieda-
de, e que compreenda aspectos importantes sobre a 
coletividade, como o respeito mútuo e disciplina. 
 Nesse ano, também tivemos a oportunidade 
da contratação de novos profissionais, a equipe 
passou a contar com uma professora de ballet e 
uma estagiária de psicologia, agregando assim, 
uma melhor estrutura de trabalho, possibilitando 
qualidade e desenvolvimento com eficácia. 
 Além disso, abrimos uma nova Oficina de 
Canto Coral, que teve seu início nesse ano, possibi-
litando o atendimento para novos alunos. 

CIA DE ARTES
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Cursos e Oficinas
Oficina de Pintura: Tem por objetivo proporcio-
nar aos alunos de maneira lúdica o interesse pela 
compreensão de si mesmo, a expressão de seus 
sentimentos, emoções, desejos e projetos na sua 
autonomia pessoal e social, estimulando técnicas de 
criação, através da pintura em tela. São beneficiada 
pela oficina crianças com idade entre 7 a 12 anos.

Oficina de Ballet Clássico: Visa promover o 
gosto pela dança, trabalhar habilidades motoras 
(ritmo, flexibilidade muscular, coordenação motora, 
consciência corporal e espacial) e habilidades sociais 
(trabalho em equipe, disciplina, autoconfiança, de-
sinibição, respeito, criatividade) através da técnica 
clássica. São atendidas nesta atividade crianças e 
adolescentes, com idade entre 4 a 16 anos.

Oficina de Jazz: Esta atividade atende crianças 
e adolescentes, com idade entre 4 a 16 anos, com 
o intuito de promover o conhecimento do próprio 

corpo, explorando as suas capacidades e limites. Po-
tencializar o criativo de cada aluno através da dan-
ça, trabalhar ritmo, flexibilidade muscular, equilíbrio, 
expressão corporal, resistência muscular, além de 
habilidades sociais como desinibição, autoestima e 
respeito.

Oficina de Canto Coral: Buscando diversificar 
as opções oferecidas pelo projeto no contexto ar-
tístico-cultural, esta oficina foi desenvolvida com 
crianças de 6 a 10 anos, para promover a musicali-
zação, com aprendizado de técnicas de canto coral, 
bem como experiências de socialização e de integra-
ção do educando.

Oficina de Teen Star: Tem por objetivo orientar 
de forma ética e moral o desenvolvimento da afetivi-
dade e sexualidade. São beneficiados pela atividade 
crianças e adolescentes, com idade entre 11 e 12 anos.

Capacitação pedagógica: Com o objetivo de 
fornecer subsídio e direcionamentos aos educa-
dores no exercício de suas atividades profissionais 
e trocar idéias sobre a condução do trabalho em 
cada semestre, foi realizada a capacitação em dois 
momentos: 22 a 26/01 e 16 a 20/07. Essas capa-
citações foram fundamentais para a integração dos 
educadores dos projetos da Assistência Social, for-
talecendo o trabalho em equipe e explorando opor-
tunidades de trabalho interdisciplinar para que, cada 
vez mais, os educandos sejam beneficiados com um 
trabalho de qualidade e eficácia.  

Reunião de pais: Aconteceu no dia 21/03, a fim 
de promover momentos de reflexão e partilha, bem 
como apresentar aos participantes o trabalho de-
senvolvido para que os mesmos possam ser parcei-
ros neste processo.
 
Homenagem do dia das mães: No dia 04/05 
foi realizada uma apresentação artística dos educan-
dos em homenagem às mães. Além da singela home-

nagem, este momento também permitiu que nossos 
educandos demonstrassem o que haviam aprendido 
e ser uma via de acesso à cultura para a população. 
O público presente na apresentação era composto, 
em sua maioria, por educandos e familiares.

Passeio Pedagógico ao Sítio do Picapau 
Amarelo: Com o intuito de agregar conhecimento 
sobre a literatura, história do nosso país e a cultura 
brasileira, foi realizado este passeio no dia 05/05/18, 
para crianças de 7 a 13 anos.

Feira Interdisciplinar: A edição do primeiro se-
mestre aconteceu no dia 23/06 no CAC e a do se-
gundo semestre aconteceu no dia 11/11, no PRO-
GEN, tendo como principal objetivo a participação 
e integração dos educandos dos projetos da área da 
Assistência Social e a apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos ao longo do semestre. Em ambas as 
datas a atividade foi aberta ao público, ou seja, par-
ticiparam os educandos, familiares e convidados.

Atividades e Eventos

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
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Festa junina: Aconteceu no dia 30/06 em conjun-
to com o PROGEN. Além de marcar o encerramento 
das atividades do primeiro semestre a festa propor-
cionou momentos de integração, diversão e fortale-
cimento dos vínculos, pois contou com a presença 
dos educandos, familiares e convidados.

Homenagem do dia dos pais: No dia 15/08, foi 
realizado um momento de interação e recreação en-
tre pais e filhos, através de atividades cooperativas. 
Foi trabalhado o tema: “Meu Pai, meu Herói”, com um 
vídeo aos pais, momentos de interação e gincanas 
entre pais e filhos, e ao final, foi oferecido um lanche 
com uma lembrancinha personalizada. A participação 
dos pais foi positiva e inovadora, contribuindo assim 
com a experiência de aproximar os pais dos filhos. 

Festival de Jazz: A concretização deste festival, 
agregou um valor considerável para a oficina, pois teve 
o intuito de finalizar o trabalho de criação, desenvolvi-
mento motor e cognitivo das aulas de jazz. Aconteceu 
no dia 21/09 na unidade com as educandas.

Comemoração do dia da bailarina: A come-
moração aconteceu no dia 26/09, com a promoção 

do belo, da doçura, da interatividade, da disciplina 
e do lazer, características próprias de  ser bailarina. 
Para este momento foram convidadas todas as edu-
candas da unidade.

Festa das crianças: Aconteceu no dia 06/10 em 
conjunto com o PROGEN e o objetivo principal foi 
a promoção de um momento de recreação e lazer 
para os educandos, em resgate da importância de se 
viver bem essa etapa da vida.

Espetáculo de encerramento das oficinas: 
Este ano, o espetáculo foi apresentado no dia 01/12 
com o tema “Sociedade da Alegria”, trabalhando des-
ta maneira, a alegria como forma saudável de viver e 
buscar a santidade. Além de marcar o encerramento 
das atividades, os educandos tiveram a oportuni-
dade de apresentar o resultado do aprendizado do 
ano, marcado por interatividade, comprometimen-
to, autoestima, amadurecimento e superação das 
educandas. Com coreografias bem executadas e um 
figurino rico, o espetáculo também cumpriu o papel 
de possibilitar o acesso à cultura para a população, 
visto que foi um evento aberto ao público. 

Colônia de férias: A colônia aconteceu entre os 
dias 10 a 12/12, em conjunto com o PROGEN e CAC. 
Além de proporcionar aos nossos educandos momen-
tos de lazer, recreação e muita diversão, as atividades 
desenvolvidas buscaram contribuir com integração e 
socialização dos participantes. 
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Depoimentos
“Faz um ano que eu estou fazendo ballet, eu aprendi muita coisa. Aprendi 

que o ballet faz muito bem para a cabeça,  pois sempre quando saio da 

aula, saio muito mais feliz do que entrei. Meu sonho é ser uma bailarina 

profissional, se Deus quiser vou realizar.”

Mariana Dias de Souza

 “Eu estou muito feliz por minha filha participar desse momento, não 
tenho palavras para exprimir meu agradecimento às professoras, o trabalho 

da equipe. A Canção Nova realmente é uma bênção na nossa vida! Eu 

agradeço muito a Deus e a todas as pessoas que proporcionaram a vinda da 

minha filha para este curso, realmente mudou muito a nossa vida!”

Maria de Fátima Romeiro 

Mãe de Yasmin de Fátima Romeiro Ferreira

 “A minha neta está na Cia de Artes, e lá é uma coisa impressionante 

a dedicação dos profissionais e das pessoas que trabalham lá, tudo muito 
gratificante, tudo muito lindo, muito bonito! E todas as vezes que eu venho 
a uma apresentação eu choro. Tudo que é feito lá é com amor, amor a 

Deus, amor ao próximo, amor às crianças.”

Maria de Lourdes Alves Ferreira 

Avó de Yasmin Fernanda Ferreira Montovani
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Na unidade de saúde da Canção Nova, os atendimentos são feitos sempre 
com o mesmo propósito, acolhendo, doando tempo e atenção aos 

que necessitam. Gestos de carinho de cada um dos nossos profissionais e 
missionários que atuam no posto médico fazem com que cada paciente tenha 
palavras de conforto e positividade que a fé é capaz de despertar. Os trabalhos 
são aliados à sensibilidade da equipe que está qualificada e sempre pronta para 
atender os que precisam. 

SAÚDE

S A Ú D E
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 Os atendimentos realizados no Posto Médico 
Padre Pio são gratuitos e oferecidos à população da 
região de Cachoeira Paulista (SP), bem como para os 
peregrinos que visitam a sede da Comunidade Can-
ção Nova. Os profissionais qualificados que atuam na 
unidade buscam não só o diagnóstico e tratamento 
de doenças, como também dão atenção e amor aos 
pacientes. O método de trabalho mostra que a partir 
do respeito ao próximo, é possível entender com mais 
facilidade qual é a realidade e as necessidades do pa-
ciente, o que resulta em um atendimento multidisci-
plinar, completo e digno para todos. 
 Atualmente, a unidade possui serviços médi-
cos nas áreas de odontologia, enfermagem, fisiotera-
pia, psicologia, laboratório e farmácia, além de aten-
dimento domiciliar, de acordo com o diagnóstico.

Serviços oferecidos no Posto Médico:
• Pronto Atendimento (PA);
• Ambulatório Médico; 

• Odontologia;
• Serviços de terapia (fisioterapia, psicologia, terapia 
ocupacional);
• Laboratório: segue a rotina de atendimentos do Pos-
to Médico, oferecendo exames gratuitos à população;
• Atendimento social: o profissional faz um levanta-
mento do perfil socioeconômico do usuário e também 
o cadastramento social para utilização dos serviços de 
farmácia, odontologia, ambulatório e terapias;
• Centro de Formação Famílias Novas: oferece o ensino 
e acompanhamento do Método de Ovulação Billings ™.

POSTO MÉDICO PADRE PIO
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Medicina
Pronto Atendimento (PA): atende os casos de emer-
gência e pacientes sem horário marcado. Atendimento 
Médico e Odontológico, de segunda a sexta-feira e nos 
finais de semana em que há eventos na Canção Nova.

Ambulatório: consultas previamente agendadas com 
os especialistas na área de pediatria, cardiologia, der-
matologia, gastroenterologia e clínica geral.

Enfermagem
A equipe desenvolveu, além dos procedimentos de 
rotina, projetos como atendimento de lesão de pele 
juntamente com o setor de fisioterapia, amamentação 
junto com o Centro de Formação de Famílias Novas e 
o Projeto Nova Mamãe.

Odontologia
Atendimentos previamente agendados nas áreas de  
cirurgia bucomaxilofacial, endodontia, ortodontia, 
odontopediatria, dentística, prótese, periodontia, 
disfunção têmporo-mandibular e ortopedia funcio-
nal dos maxilares.

Laboratório
Dentro do Posto Médico Pe. Pio, o laboratório realiza 
exames de bioquímica, hematologia, urinálise, imuno-
logia e parasitologia. A realização de exames que uti-
lizam a técnica de ELISA, correspondendo a exames 
como: hormônios da tireoide, HIV, próstata, vitaminas 
e sorológicos.

Fisioterapia / Terapia Ocupacional
Com o objetivo de levar a recuperação funcional aos 
pacientes, a fisioterapia realiza atendimentos na área 
de traumato-ortopedia, neurologia, respiratório, RPG, 
Pilates, dermato-funcional na área de pós-operatório 
de mastectomia e cirurgias vasculares, com atendi-
mentos individuais para adultos e crianças. Além dis-
so, a área também disponibiliza Terapia Ocupacional, 
com atendimentos voltados para desordem cognitiva, 
afetiva, perceptiva e psicomotora, provenientes de 
distúrbios genéticos, traumáticos ou adquiridos.

S A Ú D E
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Centro de Formação Famílias Novas
Um serviço para a educação das famílias a respeito 
da regulação natural da fertilidade, visando à redes-
coberta do valor e do significado da sexualidade hu-
mana, em que haja uma disponibilidade fundamental 
à paternidade e à maternidade responsáveis, respei-
tando as leis naturais. É responsável pelo Programa 
Nova Mamãe, que acontece de janeiro a novembro, 
mensalmente, para as gestantes colaboradoras da 
Fundação João Paulo II, pelo Curso de Capacitação 
para Instrutores do Método de Ovulação Billings™ 
e pelo Aprofundamento Famílias Novas em parceria 
com o departamento de Eventos da Comunidade 
Canção Nova.

Farmácia
Com a finalidade de atender às necessidades do 
Pronto Atendimento, além de disponibilizar medi-
camentos à população em vulnerabilidade social, a 
Farmácia adquire e distribui tanto medicamentos, 
como materiais de uso hospitalar, realizando a tria-
gem e registro para manter o controle de qualidade 
dos materiais distribuídos.

Serviço Social
Atende às necessidades sociais dos pacientes, ava-
liando e analisando a realidade de cada um, auxi-
liando no tratamento e acompanhamento da situ-
ação apresentada. Além disso, promove eventos, 
reuniões e conversas que visam o esclarecimento 
da população atendida. 

Fonoaudiologia
Atendimento e acompanhamento fonoaudiológico de 
acordo com a realidade de cada paciente, habilitação 
e reabilitação das competências comunicativas e pro-
moção da qualidade de vida. O setor também trabalha 
com projetos de mapeamento vocal, aperfeiçoamen-
to vocal e treinamento de habilidades comunicativas.

Psicologia
O atendimento no setor de Psicologia visa criar um 
espaço terapêutico onde o paciente possa se reen-
contrar, se autoconhecer, se avaliar e aprender a 
dar respostas diferentes e significativas na sua vida, 
visando assim à sua autoestima, o seu melhor rela-

cionamento consigo e com o próximo, lhe propor-
cionando uma qualidade de vida saudável nos seus 
âmbitos sociais, familiares, profissionais e pesso-
ais. Os atendimentos psicológicos são individuais e 
quando necessário é realizado em grupo com a Equi-
pe Multidisciplinar do Posto Médico Padre Pio.

Nutrição
Acompanhamento e aconselhamento para uma alimen-
tação mais saudável, voltada para os pacientes atendidos 
pelo Posto Médico Pe. Pio, desenvolvendo a prevenção 
de doenças, por meio da orientação especializada.

Atendimentos
Atendimentos diários de segunda a sexta-feira as 
pessoas que buscam orientação sobre fertilidade e 
métodos naturais para o exercício da sua sexualidade.

S A Ú D E



44



RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018 45

A missão de Formar Homens Novos para o Mundo Novo, com união, 
bondade, respeito também se aplica à educação. A Fundação João Paulo 

II, a partir de um desejo de Monsenhor Jonas Abib, colocou à disposição dos 
estudantes de Cachoeira Paulista e região o Instituto Canção Nova. O polo 
educacional tem como principal objetivo a busca pela formação cristã, ética 
e cidadã de seus alunos, bem como trazer conceitos importantes sobre a 
sociedade, fazendo com que esses jovens semeiem os valores importantes para 
a transformação social em todas as suas atitudes, seja na carreira profissional 
ou na vida pessoal.

EDUCAÇÃO

E D U C A Ç Ã O
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 Fundado em 2001, o Instituto Canção Nova 
iniciou suas atividades na cidade de Cachoeira Pau-
lista (SP) com 78 alunos, divididos entre as turmas da 
1ª à 4ª série do Ensino Fundamental, apenas no perío-
do da tarde. Atualmente, a escola oferece a crianças, 
adolescentes e jovens toda a estrutura que envolve a 
Educação Básica: Ensino Infantil, Ensino Fundamental 
I, do 1º ao 5º ano; Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º 
ano; e Ensino Médio, da 1ª à 3ª série, além do curso 
técnico em Rádio e TV, que prepara o aluno para o 
mercado de trabalho.
 O aprendizado no Instituto é baseado no re-
lacionamento interpessoal, no desenvolvimento da 
confiança e autoconfiança e na criação de vínculos. A 
missão de educar de forma integral e preparar pessoas 
desde cedo para o mundo novo está inserida em cada 
atividade realizada na unida de. As aulas acontecem, 
em todas as unidades de ensino, com o planejamento 
e o acompanhamento das atividades pedagógicas, so-

ciais, psicopedagógicas, recreativas, esportivas e de re-
forço escolar. Além disso, todos os alunos também têm 
acesso às aulas de informática e de inglês. 
 O Instituto ressalta ainda a importância do 
acompanhamento familiar em relação ao rendimen-
to e aprendizados dos alunos, fazendo com que todo 
o processo de ensinar e aprender seja em conjunto, 
de forma linear e constante. Mais do que aprender 
em sala de aula, o Instituto Canção Nova prepara 
crianças, jovens e adolescentes para a cidadania e 
a justiça social, sempre com os valores cristãos para 
que estimulem a fraternidade e a serenidade em um 
mundo novo.

INSTITUTO CANÇÃO NOVA
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 No Instituto Canção Nova está inserido tam-
bém o Serviço Social, o que amplia os serviços ofe-
recidos, trabalhando questões sociais relacionadas à 
vida escolar e familiar, contribuindo para o cresci-
mento humano social e cultural. Trabalham de for-
ma integrada no Instituto Canção Nova: Núcleo de 
Psicologia, Núcleo de Psicopedagogia, Núcleos de 
Projetos Pedagógicos, Núcleo Didático-Pedagógico 
(elaboração de apostilas), Núcleo Social, Pastoral do 

Polo Educacional e Psicomotricista.
 Neste ano foram criadas as Subdiretorias, 
assim, contemplando um maior acompanhamento 
de cada setor educativo do Instituto Canção Nova, 
também tivemos a divisão interna das coordena-
ções por turmas, visando um melhor acompanha-
mento e desenvolvimento dos alunos. E o cursinho 
preparatório para o ENEM e Vestibular passou a 
ser iniciado em Março.

• Atendimento Psicológico às Famílias (responsá-
veis, alunos e familiares);

• Aulas de Computação;

• Aulas de Plantão Ensino Fundamental;

• Aulas de Plantão Ensino Médio;

• Aulas de Ginástica Rítmica;
 
• Aulas de Música.

• Brinquedoteca: espaço direcionado ao estudo
interdisciplinar, trabalhando as dificuldades 
de aprendizagem, de socialização e linguagem;
 
• Aula de música;

• Oficinas de Música (Bateria, Teclado, Violão
e Coral);
 

• Escolinha de atletismo, handball e futebol;
 
• GRD (Ginástica Rítmica Desportiva);
 
• Aulas Psicomotoras;
 
• Aulas de reforço escolar.

Atividade de Escola, Oratório e atividades
extra-curriculares:

Atividades Extra Classe:

Atividades na Escola (Parte Pedagógica): Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio e 

Ensino Técnico:

Projetos interdisciplinares, visando maior integração do aluno à cultura, à socialização, criatividade, estimulan-

do, ainda, o trabalho em equipe

E D U C A Ç Ã O
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Escola de Pais: O núcleo de psicologia escolar 
organiza os temas para a formação continuada dos 
pais. Temas como: dificuldades de aprendizagem, 
drogas, adolescência, violência, cumplicidade, dis-
ciplina, organizar as horas de estudos dos filhos, 
socialização e sexualidade
 
Formação continuada para educadores: A 
Direção Escolar junto com sua equipe gestora or-
ganiza semestralmente, uma semana de capacita-
ção e formação com temas variados para a forma-
ção do educador e de sua equipe

Capacitações pedagógicas com uma equi-
pe multidisciplinar: Participação de nutricio-
nista, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas 
ocupacionais, professores universitários na área 
de tecnologia educacional, sistema preventivo de 
educação, ludicidade e neuroeducação.
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 “Quando cheguei pela primeira vez na escola, tudo era novo para 

mim. Os professores, os alunos, as disciplinas; isso me fez sentir assustado e 

inseguro. Porém, passado alguns dias, o carinho recebido dos professores e 

funcionários fizeram com que eu me sentisse acolhido e seguro. 
 O Instituto Canção Nova, além de me oferecer um ótimo aprendizado 

também me oferece uma base espiritual que é importante para o indivíduo, 

prepara-o para a vida universitária e profissional. Considero uma grande 
oportunidade ter conseguido fazer parte desta instituição, pois a partir dela 

tornei-me uma nova pessoa.

 Desejo terminar meus estudos, ingressar em uma faculdade e 

posteriormente construir uma família. No futuro espero que meus filhos tenham 
a mesma oportunidade que eu tive: estudar no Instituto Canção Nova.”

Igor Augusto Camilo da Silva

2º ano do Ensino Médio

 “O Instituto Canção Nova faz a diferença em minha vida, pois não 

somos formados apenas na parte cognitiva mas também na parte espiritual 

e isso é o que faz a diferença.

 Os professores são qualificados, preparados, capacitados, empenhados 
e com o seu jeito nos fazem ser homens novos para um mundo novo. Cada 

educador é único e especial, com isso, a escola se torna a nossa segunda 

casa, porque além de passarmos o maior tempo do nosso dia recebendo 

conhecimento, podemos tocar no Divino que faz parte da instituição. 

 O ICN me ajuda a ser uma pessoa melhor, para assim me preparar para 

o futuro, pois ele me capacita para escolher uma boa profissão e dela fazer 
a diferença. A instituição me proporciona um ensino que nos prepara para 

enfrentar as diversas dificuldades que são encontradas no meio profissional.”

Isabela Chaves de Campos Nunes

1º ano do Ensino Médio

Depoimentos

E D U C A Ç Ã O



50

Localizada em Cachoeira Paulista (SP), a Faculdade 
Canção Nova oferece a oportunidade de ingresso ao 
ensino superior para jovens e adultos da região do 
Vale do Paraíba. Atualmente, a unidade de ensino 
possui 326 alunos, distribuídos entre os cursos de 
bacharelado em Administração, Jornalismo, Teologia 
e Comunicação Social com habilitação em Rádio e 
TV, além de licenciatura em Filosofia. 
O objetivo maior da Fundação João Paulo II, por 
meio da Faculdade Canção Nova, é promover edu-
cação superior de qualidade para que o aluno tenha 
o apoio necessário para desenvolver sua formação 
integral, no âmbito pessoal, profissional e espiritual. 
A partir disso, esses jovens e adultos estão prepara-
dos para a carreira, com base no exercício da cida-
dania, da qualidade de vida e do desenvolvimento 
sustentável em busca de uma sociedade mais digna 
e justa. As atividades pedagógicas seguem a matriz 
católica e incentivam para que estes conhecimentos 
façam parte de um processo interdisciplinar para o 
amadurecimento e o crescimento pessoal. 
Além de aprendizados acerca das áreas de conheci-
mento dos respectivos cursos, simultaneamente, a 
faculdade também busca fomentar no meio univer-
sitário a evangelização segundo a Exortação Apos-
tólica Evangelii Nuntiandi. A unidade busca desen-
volver o ensino laboral, com o intuito de aplicar os 
conhecimentos teóricos adquiridos durante as aulas 

e na prática profissional nos meios de comunicação, 
bem como ajuda a impulsionar carreiras de sucesso, 
potencializar habilidades individuais e transmitir va-
lores fundamentais para a construção de um mundo 
melhor em coletividade e harmonia.
Fortemente apegados a esses valores, os profissio-
nais que atuam na Faculdade Canção Nova também 
investem para que os alunos tenham espaço ade-
quado para a pesquisa e comunicação. Na unidade, 
mais do que isso, os professores e colaboradores 
mantêm o acompanhamento do aluno, dando a base 
para que ele possa, através dos aprendizados adqui-
ridos em aula, aplicar a solidariedade, a justiça e a 
ética em seu dia a dia, utilizando disso como ferra-
menta para diminuir a desigualdade social e manter 
a qualidade de vida da comunidade onde vive. 

FACULDADE CANÇÃO NOVA

 

Bolsas Não

Filantrópica

144Bolsas Filantrópicas

50%

39
Bolsas Filantrópicas

100%

42
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6º Simpósio Fé e Razão: Evento promovido pe-
los cursos de Filosofia e de Teologia, contando com 
palestras com destaque para transmissão simultâ-
nea via streaming realizada em 2018 na plataforma 
institucional hospedada no youtube; o público-alvo 
do evento é constituído por alunos de graduação 
dos cursos de Filosofia e de Teologia.

7ª Jornada de Comunicação: Evento promovi-
do pelos cursos de Jornalismo e de Rádio e TV, foi 
estruturado com dinâmicas em grupo, visita técnica 
e workshops; o público-alvo do evento é constituído 
por alunos de graduação dos cursos de Jornalismo e 
de Rádio e TV.

5º Administração na Prática: Evento promovi-
do pelos alunos do 5º Período do Curso de Adminis-
tração, com forte viés de extensão, aplicado na Praça 
Prado Filho, centro de Cachoeira Paulista, propician-
do ao público, constituído pela comunidade envoltó-
ria, prestação de serviços como palestras formativas 
e oficinas sobre confecção de currículos, educação 
financeira, técnicas de participação em entrevistas, 
além de atrações culturais e outras atividades de 
prestação de serviços e de utilidade pública.

5º Simpósio de Iniciação Científica: Evento 
promovido pelo Núcleo de Extensão em conjunto 
com a Diretoria Acadêmica, que consiste em apre-
sentação de trabalhos concluídos ou em andamen-
to, realizados ou em realização por alunos de gra-
duação da Faculdade Canção Nova e instituições 
convidadas (Centro UNISAL Lorena, Centro Univer-
sitário Teresa D’Ávila Lorena e Faculdade Dehoniana 
Taubaté), propicia submissão de resumos expandi-
dos e apresentação de banners. 

Aprofundamento Teologia do Corpo: Even-
to ocorrido no fim de semana, na Canção Nova, Ca-
choeira Paulista. O Aprofundamento em Teologia do 
Corpo à luz dos 50 anos da Encíclica Humanae Vitae 
escrita por São João Paulo II teve como tema: “Pelo 
fato do verbo ter encarnado, o corpo entrou, eu diria, 
pela porta principal, na Teologia” (TdC 23).

6ª Semana da Administração: Evento promovi-
do pelo Curso de Administração, conta com realiza-
ção de palestras e workshops; em 2018 apresentou o 
tema “Valor Humano nas Organizações”, abordando 
os assuntos de estratégia, comportamento humano, 
design thinking e gestão. O público-alvo é constituí-
do por alunos do Curso de Administração e demais 
cursos de bacharelado da IES por trazer discussões 
relativas ao mercado de trabalho.

7ª Semana Integrada: Evento promovido pelo 
Núcleo de Extensão e pela Diretoria Acadêmica 
com objetivo de prestar serviços para escolas dos 
municípios de Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro e 
Piquete. O público-alvo do evento é constituído por 
alunos do Ensino Médio, com o objetivo de atender 
expectativas desses estudantes, oferecendo pales-
tras e oficinas para mais de 500 (quinhentas) pesso-
as; em 2018 foram atendidas as seguintes escolas: 

− EE João Bastos Soares, Cachoeira Paulista;
− EE Maria Izabel Fontoura, Cachoeira Paulista;
− EE Padre Juca; Cachoeira Paulista;
− EE Paulo Virgínio; Cachoeira Paulista;
− EE Profa. Leonor Guimarães, Piquete;
− EE Profa. Maria Alice Galvão, Canas;
− EE Prof. Virgílio Antunes, Cruzeiro;
− EE Severino Moreira Barbosa, Cachoeira Paulista;
− ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, 
Cachoeira Paulista;
− Instituto Canção Nova, Cachoeira Paulista.

Mostra de Estágio do Curso de Filosofia: 
Organizado pelo Núcleo de Estágios e pela Coor-
denação do Curso de Filosofia, oportuniza apre-
sentação de atividades do Estágio Curricular Su-
pervisionado de alunos do 4º período; na banca 
examinadora participaram professores da Faculda-
de Canção Nova e coordenadores de Ensino Médio 
de escolas parceiras.

Atividades e Eventos
E D U C A Ç Ã O
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Além dos eventos e ações citadas, em 2018 
também aconteceram as seguintes ativida-
des de extensão:

XVIII Encontro de Profissionais: Colégio An-
glo, Cruzeiro (SP).

Relações Humanas e o Mundo do Trabalho: 
ETEC Pe. Carlos Leôncio da Silva, Lorena (SP).

Encontros Culturais: EE Joaquim Vilela de Oli-
veira Marcondes, Guaratinguetá (SP).

Em relação aos cursos de extensão (todos com carga 
horária de 30 – trinta – horas) foram realizados:

Educação Ambiental: Curso de capacitação de 
professores da rede municipal de Cachoeira Paulis-
ta; curso foi ministrado pelo Prof. Dr. Henrique Alck-
min Prudente durante o primeiro semestre de 2018.

Entenda os Textos da Bíblia: Voltado para mis-
sionários e colaboradores da Fundação João Paulo II; 
ministrado pelo Prof. Me. Denis Duarte no segundo 
semestre.

Libras – Adaptação de Materiais Didáti-
cos: Voltado para educadores da rede municipal de 
Cachoeira Paulista, ministrado pela Profª Esp. Anna 
Aryel Amaro da Silva no segundo semestre.

Libras no Contexto Religioso: Curso também 
conduzido pela Profª Anna Aryel, direcionado para mis-
sionários e colaboradores da Fundação João' Paulo II;

Teologia de Bento XVI: Oferecido pelo Curso 
de Teologia da Faculdade Canção Nova no segundo 
semestre, o curso é voltado para o corpo discente da 
Faculdade Canção Nova e para missionários e colabo-
radores da Fundação João Paulo II. O curso foi con-
duzido pelo Prof. Me. Marcius Tadeu Maciel Nahur.

Curso de Latim: No primeiro semestre de 2018 
foi realizado Curso Livre de Latim, promovido pela 
Faculdade Canção Nova e ministrado pelo Prof. Cli-
ves Sanches, com carga horária de 20 horas. A ativi-
dade foi voltada para alunos de graduação da Facul-
dade Canção Nova.

Entendendo Os Instrumentos de Avaliação do 
INEP: Últimas alterações e perspectivas, SEMESP
Docente Prof. Dr. Henrique Alckmin Prudente.

14ª Jornadas Regionais SEMESP: Docentes 
Atendidos: Prof. Me. Bruno Nascimento Vieira da 
Cunha; Prof. Dr. Henrique Alckmin Prudente; Profª 
Dra. Karla Alves Magalhães de Oliveira e Prof. Me. 
Rodolfo Anderson Bueno de Aquino.

Integrated English as a Foreign Language 
Programme, Pearson Education e British 
Prosperity Fund: Centro Paula Souza, Santa Ifigê-
nia, São Paulo-SP, 06 e 19/04, 02 e 17/05 e 08/06
Docente Profª Me. Patrícia Januária da Silva 
Cunha Barbosa.

Mídia JOR 4.0 – O Jornalismo Exponencial: 
ESPM, São Paulo Docente Profª Me. Ioná Marina 
Moreira Piva Rangel.

Os desafios do Ensino Superior de Admi-
nistração frente ao mundo exponencial: 
Conselho Regional de Administração de São Paulo, 
São Paulo-SP, 11/04/2018 Docente Atendido: 
Prof. Me. Rodolfo Anderson Bueno de Aquino.

III Congresso Internacional de Derechos 
Humanos: Universidad Catolica Silva Henríquez, 
Santiago, Chile, 17 a 19/04/2018 Docente Atendi-
do: Prof. Dr. Lino Rampazzo.

II Encontro Nacional de Procuradores/
Pesquisadores Institucionais e Comissões 
Próprias de Avaliação das IES, ANEC, As-
sociação Nacional de Educação Católica do 
Brasil: Brasília Docente Prof. Me. Lúcio José Rangel.

V Encontro Regional Sudeste de História 
da Mídia: Centro Universitário de Belo Horizon-
te, Belo Horizonte (MG) Docente Profa. Me. Vaniele 
Barreiros da Silva.

 2º Seminário O Futuro do Ensino Superior: 
Hotel Maksoud Plaza, São Paulo Docentes Prof. Me. 
Bruno Nascimento Vieira da Cunha, e Prof. Me. Rodol-
fo Anderson Bueno de Aquino.

E D U C A Ç Ã O
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Capacitação de Docentes do Curso de Ad-
ministração: Faculdade Canção Nova, Cachoeira 
Paulista. Docentes Atendidos: Prof. Me. Pe. Ademir 
Pereira da Costa; Profª Me. Adriana Ferreira da Silva; 
Prof. Me. Bruno Nascimento Vieira da Cunha; Prof. 
Me. Élcio Henrique dos Santos; Prof. Esp. Fábio An-
tonio Ferreira; Prof. Dr. Henrique Alckmin Prudente; 
Profª Me. Ioná Marina Moreira Piva Rangel; Prof. Dr. 
Lino Rampazzo; Prof. Me. Lúcio José Rangel; Prof. Dr. 
Marcílio Farias da Silva; Prof. Me. Norio Ishisaki; Pro-
fª Me. Patrícia Adriana Corrêa Ferreira, e Profª Me. 
Patrícia Januária da Silva Cunha Barbosa.
Participou também o egresso do Curso de Rádio e 
TV e integrante do corpo técnico-administrativo Da-
nielson de Oliveira Freire.

IV Congresso Internacional y VI Encuentro 
Iberoamericano de Narrativas Audiovisu-
ales: Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
Argentina, 22 a 25/08/2018. Docente Atendida: 
Profa. Me. Tatiane Eulália Mendes de Carvalho.

Fórum Nacional do Ensino Superior Parti-
cular Brasileiro: SEMESP, São Paulo, 23/09/2018.
Docente Atendido: Prof. Me. Élcio Henrique dos Santos.

16º Encontro Nacional de Pesquisadores 
em Jornalismo: Anhembi-Morumbi e FIAM-
-FAAM Centro Universitário, São Paulo, SP, 08 e 
09/11/2018. Docente Atendida: Profª Me. Ioná Ma-
rina Moreira Piva Rangel.

Em 2018, aconteceram algumas melhorias na FCN, 
em questões de espaço interno próprio da Faculdade, 
com a implantação do estúdio de TV para comple-
mentar, de forma secundária, a estrutura já disponibi-
lizada pelos demais espaços estruturantes da Mante-
nedora que estão à disposição da IES. No estúdio de 
TV estão dispostas duas ilhas de edição, swicher, duas 
câmeras com tripé, bancada e fundo infinito.

Em âmbito institucional, houve adequação dos espa-
ços internos e dos espaços laboratoriais para pleno 
atendimento da acessibilidade, implantando diversas 
melhorias, dentre as quais: ampliação dos pisos tá-
teis, elevador e as placas de identificação em braile.
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 “A bolsa de estudo foi uma grande oportunidade para meu ingresso 

no curso de Administração. Venho de uma família simples e minha mãe não 

tem condições para arcar com as mensalidades. A bolsa fez uma diferença 

na minha vida, pois com o que ganho pago transporte para chegar até a 

Faculdade. É através de bolsas de estudos que muitos conseguem realizar 

seu sonho e obter conquistas e sucesso.”

Clarice Aparecida Fernandes Oliveira, 22 anos

Administração

 “A bolsa de estudos que me foi concedida pela faculdade Canção 

Nova, foi desde o primeiro semestre até o atual, fundamental para que eu 

pudesse continuar meus estudos. Sem ela eu não teria condições financeiras 
de estudar. Já que minha renda é insuficiente, pois sou casado e pai de quatro 
filhos, que também estudam, dois deles em curso superior.
 Estou muito satisfeito com a instituição, muitos colegas de sala e 

de outros cursos também têm acesso às bolsas, integral ou parcial. Pessoas 

simples, que jamais teriam acesso a um curso superior sem o auxílio das bolsas.

 Mesmo sem o desconto das bolsas, as mensalidades são de valor 

muito acessível. Tudo isso mantendo um ensino de alta qualidade, reconhecido 

pelos órgãos competentes e pelo mercado de trabalho.”

Reginaldo Paulo Severino, 37 anos 

Jornalismo

Depoimentos
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56

TV

CANÇÃO

 NOVA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018 57

A Rede de Televisão Canção Nova, faz parte do Sistema Canção Nova de 
comunicação mantido pela Fundação João Paulo II. Desde dezembro de 

1989, a TV Canção Nova apresenta uma nova proposta no cenário televisivo 
brasileiro, visando à promoção humana por meio de uma programação educativa 
e religiosa. Foi pioneira da evangelização pelos meios de comunicação no Brasil. 
Sua grade de programação tem espaço para conteúdos religiosos, educativos, 
jornalísticos, sociais e interativos para todas as faixas etárias e classes sociais.
 A TV Canção Nova possui sua sede em Cachoeira Paulista (SP), com cinco 
estúdios equipados com recursos de produção audiovisual de última geração 
(HD), sendo que dois espaços, o Centro de Evangelização, com capacidade para 
milhares de pessoas e o Rincão do Meu Senhor, contribuindo para a marca de  
80% da nossa grade de programação em produção própria. 
 Além disso, conta com duas unidades móveis de geração e oito 
produtoras nacionais: Cachoeira Paulista (SP), Aracaju (SE), Brasília (DF), Belo 
Horizonte (MG) e São Paulo (SP). E quatro internacionais: Roma (Itália), Fátima 
(Portugal), Toulon (França) e Terra Santa. Além de 190 RTV´S digitais, TVs por 
assinatura modalidade DTH: Sky, Oi TV, Vivo TV, Algar Telecom e Klin TV.
 E 366 cidades com o sinal em TV´s por assinatura na modalidade cabo 
e 13 na modalidade MMDS. Possui 8 geradoras digitais: Cachoeira Paulista (SP), 
Aracaju (SE), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).
 A programação da TV Canção Nova está disponível ao vivo pela 
internet e em redes sociais, sendo mais uma maneira de oferecer conteúdo 
de evangelização e informação, divulgar atividades e permitir interatividade:  
Facebook CN, Facebook TV CN, Twitter CN, Twitter TV CN, TV ao vivo, YouTube 
TV, site TV CN.

TV
CANÇÃO NOVA

T V  C A N Ç Ã O  N O VA
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Em Cachoeira Paulista (SP) a emissora produz 

cerca de 68 programas.

A TV Canção Nova realiza suas atividades

estruturada com os seguintes setores:

• Administração;

• Engenharia;

• Direção Artística;

• Programação;

• Dramaturgia;

• Jornalismo.

Presta os seguintes serviços através 

de sua programação:

• Espiritualidade Católica;

• Jornalismo;

• Formação e Educação;

• Infantil e infanto-juvenil;

• Jovem e interativo;

• Eventos e pregações;

• Entrevistas e debates;

• Música, shows e entretenimento;

• Cultura e Meio Ambiente;

• Promocional;

• Transmissões Internacionais;

• Documentários;

• Dramaturgia.

TV CANÇÃO NOVA
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Em 2018, a TV Canção Nova teve inúmeras conquis-
tas, dentre elas estão:

• Continuidade do processo de digitalização da TV, 
uma determinação do Governo Federal para todas 
as TVs e que deve ser cumprida para que continuem 
transmitindo sua programação.

• Investimos em sucursais, dando a elas mais recur-
sos operacionais para ampliação de sua atuação e 
geração de conteúdo aumentando assim a produção  
local, bem como investimento em equipe. Algumas 
das geradoras ampliaram e melhoraram o conteúdo 
produzido para a grade nacional, aumentando assim 
a representatividade local potencializando as rique-
zas regionais na grade de programação.

• Também houve confecção de 5 (cinco) novos cená-
rios em Cachoeira Paulista(SP) e de 3 (três) cenários 
na Geradora de São Paulo(SP). A aquisição da Gera-
dora de São Paulo(SP). Transmissão do sinal aberto 
na maior metrópole da América Latina, São Paulo e 
a entrada da Grade de Programação Local em Novo 
Hamburgo.

Realizamos parceria com a EWTN Polônia para com-
partilhamento de conteúdo e a locação de 03 Mo-
chiLink para dinamizar a programação nacional com 
entradas ao vivo de Brasília, São Paulo e Cachoeira 
Paulista, além da capacitação do setor de acessibili-
dade da TV CN.

Os programas da TV Canção Nova atingem toda a 
grade de programação e são para todos os públicos 
(jovens, adultos, adolescentes e crianças). Os pro-
gramas possuem caráter formativo, com matérias e 
programas também educativos e culturais. A progra-
mação da TV visa ressaltar valores, tendo em vista a 
formação integral do homem (espiritualidade, cida-
dania, solidariedade, socioambiental, família, saúde, 
trabalhos artesanais, beleza, nutrição, cultura, atu-
alidades, culinária, comportamento, direitos huma-
nos, segurança, bem estar e turismo).
Interatividade com o telespectador é o ponto forte 
da TV Canção Nova, iniciamos um trabalho belíssimo 
de transmídia que já é possível perceber os resulta-
dos do esforço de todos que fazem a TV acontecer.

T V  C A N Ç Ã O  N O VA
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No ar há 38 anos, a Rádio Canção Nova fortalece a cada dia o seu compromisso 
em levar conteúdo de qualidade cada vez mais adiante. Com uma grade de 

programação totalmente autoral, a emissora produz e transmite programas que 
abordam temas ligados à espiritualidade, atualidade, variedades, compromisso 
social, saúde, educação, cultura e outros. São 24 horas de conteúdos exclusivos 
da entidade, sete dias por semana, com música e informação. 
 Ao longo dos anos, a modernização dos equipamentos permitiu que 
a capacidade de abrangência da emissora expandisse, fazendo com que 
moradores das cidades vizinhas a Cachoeira Paulista (SP) também pudessem 
ouvir a Rádio Canção Nova.  
 Fundada em 1980 pelo Monsenhor Jonas Abib, a Rádio possuía, 
inicialmente, 250 watts de potência. Já em 1995, a Rádio Canção Nova começou 
a operar via satélite, ganhando também ouvintes nas cidades vizinhas. Três 
anos depois, o Brasil e o mundo puderam acessar a programação via internet. 
Atualmente, 27 emissoras também retransmitem total ou parcialmente a 
programação da Rádio Canção Nova em todo o território brasileiro, levando a 
instituição para todos os cantos do país. 
               Neste ano contamos com a migração da Rádio AM 1020, para a FM 
89.1, além da alteração na programação da FM 96.3, a primeira FM da Canção 
Nova em Cachoeira Paulista. As pautas mais importantes abordadas na rádio 
foram dentro do programa Mais Saúde, tratando de temas como: amamentação, 
depressão, família e alimentação saudável, assuntos esclarecidos através da 
interação do ouvinte com o programa apresentado pela Doutora  Gisela Savioli.

 Foram mais de 1.206,00 horas de programação nos núcleos de: 
Entretenimento, Espiritualidade, Formação, Jornalismo, Musical e Jovem.

 Para os estúdios houve a elaboração de novo layout das salas, visando  
maior interação e melhoria na comunicação do setor. Além disso, também 
há um novo projeto acústico para o estúdio da FM 89.1, com o objetivo de 
trabalhar as cores da FM, um perfil mais jovem e descontraído e o novo projeto 
também para a FM 96.3, diante da localização do mesmo, o objetivo é deixá-lo 
panorâmico, com vista para a avenida principal da chácara.

RÁDIO
CANÇÃO NOVA

R Á D I O  C A N Ç Ã O  N O VA
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          Todas as boas ações da nossa casa passam pelas mãos caridosas de muita gente generosa. 
Nossos voluntários, atuam em todas as esferas da Fundação João Paulo II para assegurar qualidade de 
vida, atendimento e apoio aos necessitados. Estas ações estão devidamente regulamentadas pela Lei 
9.608/98, de forma com que essa prestação de serviços seja feita de forma gratuita para as pessoas 
carentes, garantindo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
 São inúmeras pessoas com o coração grandioso que, juntamente com os nossos colaboradores, 
fazem com que nossos projetos sejam referência e que as pessoas atendidas tenham sempre um 
abraço acolhedor ao qual possam recorrer. Graças a essa demonstração de amor e respeito ao 
próximo, podemos contribuir no amparo de crianças e adolescentes carentes, bem como podemos 
promover ações de prevenção e reabilitação de pessoas com deficiências, prestação de assistência 
educacional e/ou de saúde, além de integração ao trabalho. 
 Classificada como entidade civil de direito privado, filantrópico e beneficente de assistência social, 
é importante destacar que todos os meios de comunicação Canção Nova e projetos sociais da Fundação 
João Paulo II são mantidos por contribuições de milhares de pessoas. Tal colaboração constitui uma 
verdadeira doação de tempo, de amor e de trabalho vindos de nossos voluntários, que são elementos 
fundamentais e indispensáveis para que tudo aconteça. 
 No ano de 2018,  registramos um total de 1.010 voluntários com termo de adesão assinado. 
Quanto aos trabalhos desenvolvidos é possível elencar as seguintes atividades:  apoio na organização 
e realização de eventos, atendente de loja, atendente de acolhida, atendente de lanchonete, 
figurante, assistente administrativo e diversas atividades na área social.
 Durante todo o ano de 2018, buscamos a melhoria do setor de voluntariado, que ocorre den-
tro de um processo contínuo na análise de procedimentos, visando à determinação de quais processos 
podem ser sempre melhorados.
 A promoção ao voluntariado e o necessário controle, impôs ajustes no planejamento, a fim 
de identificar a melhor estratégia para atingir o objetivo. Mas tais objetivos se tornam um desafio 
constante de um gerenciamento de integração das atividades que são desenvolvidas e das partes 
envolvidas, de maneira que o resultado seja eficaz. A análise quanto à coerência nos procedimen-
tos, de maneira a corresponder às características do serviço voluntário, nos direciona a ações de 
suma importância.

VOLUNTARIADO

V O L U N TA R I A D O

Número de voluntários:
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T Í T U L O S ,  R E G I S T R O S  E  C E R T I F I C A D O S

TÍTULOS, REGISTROS E CERTIFICADOS

Razão Social: Fundação João Paulo II
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 
50.016.039/0001-75
Inscrição Municipal da Matriz: 30.208
Inscrição Estadual da Matriz: 235.006.726.119

CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFI-
CENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Certificada por meio da Portaria 877/2012, publicada no 
DOU do dia 03/09/2012.
- Em 30/06/2015, foi protocolado no MDS, o pedido de 
Renovação do Cebas, que se encontra em análise.
- Em 14/08/2018, foi protocolado no MDS, o pedido de 
Renovação do Cebas, que se encontra em análise.

Registro no Conselho Municipal de Assis-
tência Social:
Certificado número 12 de 21/06/2006, atualmente reno-
vado pelo certificado 04/2018

Registro no Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente:
Certificado número 10/2006, atualmente renovado 
pelo certificado 04/2018

Declaração de Utilidade Pública:
• Estadual: Lei 8.050, de 01 de outubro de 1.992
• Municipal: Lei 446/83, de 27 de setembro de 1.983

Secretaria de Assistência e Desenvolvi-
mento Social - SEADS/SP - 5922/07
Secretaria de Estado da Educação:
Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 12/02/2001 
– Publicado DOE 13/02/2001
Recredenciamento da Faculdade Canção Nova: e-MEC: 
201359761 - Parecer: CNE/CES 381/2018 - Portaria 
898 de 06/09/2018, publicada no DOU de 10/09/2018.
Portaria de Reconhecimento do Curso de Filosofia 
- Licenciatura, nº 575, de 2 de outubro de 2014, publica-
da no DOU de 03/10/2014;
Portaria de Reconhecimento do Curso de Jornalismo -  
Bacharelado, nº 382, de 27 de abril de 2017, publicada 
no DOU 02/05/2017;
Portaria de Reconhecimento do Curso de Comunicação 
Social em Rádio e Televisão - Bacharelado, nº 578, de 9 
de junho de 2017, publicada no DOU 12/06/2017;
Portaria de Reconhecimento do Curso de Administração - 
Bacharelado, nº 915, de 14 de agosto de 2017, publicada 
no DOU 15/08/2017.

Portaria de Autorização dos Cursos:
1 - Teologia  -  Bacharelado  -  Autorização  -  Porta-
ria  nº  674,  de  4  de  julho  de  2017,  publicada  no  
DOU  em  06/07/2017.

Cadastro Nacional do Estabelecimento da 
Saúde - CNES 585177
Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária:
CEVS 350860301-863-000117-1-1 - Detalhe: 110 
- Clínica / Ambulatório I  
CEVS 350860301-863-000118-1-9 - Detalhe: 031 
- Dispensário de Medicamentos  
CEVS 350860301-863-000121-1-4 - Detalhe: 021 
- Clínica Odontológica Tipo II   
CEVS 350860301-863-000220-1-2 - Equipamento 
(Raio X Odontológico)   
CEVS 350860301-863-000119-1-6 - Detalhe: 088 
- Análise Clínica / Patologia Clínica  
CEVS 350860301-865-000027-1-2 - Detalhe: 044 
- Serviço de Fisioterapia  

Registro no Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo CRM da Empresa: 
Nº 944929
Registro do Laboratório de Análises Clínicas no Con-
selho Regional de Farmácia CRF: Nº 50991

Registro no Conselho Regional de Odontologia do 
Estado de São Paulo CRO da Empresa: Nº 9917

Registro no Conselho Regional de Farmácia do Esta-
do de São Paulo CRF da Empresa: Nº 50204

Registro no Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional - CREFITO: Nº 7068-SP

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Quali-
dade: Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio - 
Inscrição 03752

O Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio foi ins-
crito no Programa Nacional de Controle de Qualida-
de - PNCQ e obteve, no ano de 2014, a classificação 
de excelente  nas determinações das amostras-con-
trole do ensaio de proficiência em suas especialida-
des. Classificação que havia sido reconhecida em 
2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017. 
Excelente – PNCQ
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B A L A N Ç O  PAT R I M O N I A L

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa 994 1.071

Contas a Receber

Contas a Receber de Entidades Ligadas

7.285

2.251

7.555

3.708

Estoques 7.268 7.459

Outros Créditos 587 3.573

Imposto a Recuperar 28 -

Despesas Antecipadas 46 52

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 18.459 23.418

RECLASSIFICADO

31/12/2018 31/12/2017

NÃO CIRCULANTE

Contas a Receber de Entidades Ligadas

Outros Ativos do Não Circulante

2.716

7.059

1.715

1.631

Investimentos 29.705 22.163

Imobilizado - Próprio 200.692 194.968

Imobilizado - Vinculado 342 400

Intangível 12.851 12.768

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 253.365 233.645

TOTAL DO ATIVO 271.824 257.063
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PASSIVO

CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos 28.197 24.327

Fornecedores

Entidades Ligadas a Pagar

Outras Entidades Ligadas a Pagar

24.871

4.466

144

25.191

3.726

144

Obrig. Trabalhistas e Enc. Sociais 7.093 6.995

Obrig. Tributárias 1.201 1.711

Adiantamentos de Clientes 106 442

Contas a Pagar 2.619 1.182

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 68.697 63.718

RECLASSIFICADO

31/12/2018 31/12/2017

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos

ICMS - Discussão Judicial

19.640

8.783

29.226

3.571

Contingências Judiciais 226 129

Obrig. Imobilizado Vinculado 343 400

Contas a pagar

Outras Contas a Pagar Entidade Ligada

Receitas a Apropriar

5.281

72

9.432

418

215
672

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 43.777 34.631

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social 101.740 92.911

Ajuste de Avaliação Patrimonial 57.379 58.344

Superávit do Exercício 231 7.459

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 159.350 158.714

TOTAL DO PASSIVO 271.824 257.063

Diretor Executivo: Wellington Silva Jardim - CPF 370.856.628-91
Responsável Contabilidade: Raphael Lindenbach de Morais - CRC 1 SP 261037
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B A L A N Ç O  PAT R I M O N I A L

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

PROGRAMAS (ATIVIDADES) SÓCIO ASSISTENCIAIS / EDUCACIONAIS / SAÚDE

Receitas dos Programas (atividades) - -

Doações Recebidas 154.621 151.225

Recursos dos Convênios 58 57

Receitas Educacionais 1.308 1.551

TOTAL DAS RECEITAS COM PROGRAMAS (ATIVI-

DADES )

155.987 152.833

CUSTOS DOS PROGRAMAS (ATIVIDADES)

Custos e Despesas - Assistência Social (38.539) (36.159)

Custos e Despesas - Educacionais (16.997) (15.309)

Custos e Despesas - Saúde (10.501) (9.784)

Custos e Despesas - TV e Rádio Canção Nova (83.811) (77.316)

TOTAL DOS CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVI-

DADES)

(149.848) (138.568)

RESULTADOS COM PROGRAMAS 6.139 14.265

2018 2017

ATIVIDADES MERCANTIS (GERAÇÃO DE RENDAS)

Venda de Mercadorias e Serviços 71.804 69.454

Exportações 244 131

Direitos Autorais (5.103) (4.813)

(-) Impostos sobre Vendas (7.878) (7.636)

(-) Custo das Mercadorias Vendidas (32.364) (30.839)

(-) Despesas Comerciais (13.132) (11.987)

(-) Depreciação e Amortização (631) (567)

RESULTADO DAS ATIVIDADES MERCANTIS 12.940 13.743

SUPERÁVIT BRUTO 19.079 28.008
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Salários, Encargos Sociais e Benefícios (4.960) (4.689)

Aluguel e Condomínios (53) (129)

Consumo (830) (715)

Serviços prestados por terceiros (1.189) (939)

Depreciação e Amortização (521) (494)

Outras Despesas Administrativas (684) (562)

(8.237) (7.528)

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Receitas Financeiras 493 310

(-) Despesas Financeiras (18.982) (19.337)

Outras Receitas e Despesas Operacionais 7.878

(10.611)

6.006

(13.021)

RESULTADO OPERACIONAL 231 7.459

GRATUIDADES

Gratuidade Obtida - Preço dos Serviços 325.288 300.227

Renúncia Fiscal Obtida 12.844 14.417

(-) Gratuidade Concedida - Custo dos Serviços (325.288) (300.227)

(-) Isenção Cota Patronal Previdenciária (10.635) (10.544)

(-) Imunidade IRPJ e CSLL (55) (1.790)

(-) Isenção da COFINS (2.154) (2.083)

RESULTADO DE OPORTUNIDADE 

(GRATUIDADES SE PAGAS FOSSEM)

- -

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 231 7.459

2018 2017
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

B A L A N Ç O  PAT R I M O N I A L

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/Déficit do Exercício 231 7.459

AJUSTE POR:

Depreciações e Amortizações 10.358 9.686

Contingencias judiciais 97 (118)

Custo Residual de Ativo Imobilizado Baixado 4.522 4.532

Ajuste ao valor justo e investimento (1.042) (3.842)

RECLASSIFICADO

31/12/2018 31/12/2017

VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS

(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS EM:

Contas a Receber 1727 (1.031)

Estoques 191 (677)

Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes (3.465) (2.267)

AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS EM:

Fornecedores 420 (3.567)

Obrigações Trabalhistas e Tributárias 4.800 4.561

Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes 14.524 5.425

FLUXO DE CAIXA DECORRENTE DAS ATIVIDA-

DES OPERACIONAIS

32.363 20.161

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de Investimentos (6.500) -

Aquisições de Imobilizado e Intangível (20.224) (22.219)

FLUXO DE CAIXA DECORRENTE DAS ATIVIDA-

DES DE INVESTIMENTO

(26.724) (22.219)
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FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos e Financiamentos (5.716) 2.819

FLUXO DE CAIXA DECORRENTE DAS 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(5.716) 2.819

REDUÇÃO LÍQUIDA EM CAIXA E EQUIVALENTES 

DE CAIXA

(77) 761

Caixa e Equivalentes de Caixa em 1º de Janeiro 1.071 310

Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de 
Dezembro

994 1.071

(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO EM 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(77) 761

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

RECLASSIFICADO

31/12/2018 31/12/2017
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GERENTE GERAL DA REDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Eliane Rodrigues de Almeida Pontes

GERENTE GERAL DE MARKETING 
Luciano Renzo 

GERENTE DE MARKETING
Vanessa Mª N. S. Goto

ATENDIMENTO DE MARKETING
Vanessa Gonçalves Simões Ferreira

PROJETO GRÁFICO
Agência de Publicidade Canção Nova e Agência BKW

DIREÇÃO DE ARTE 

Kallel Moreira Capucho

DESIGNERS
Caroline Marcondes
Maria Alice Figueiredo
Pedro Henrique R. Bonito
Raphael Fernandes  

FOTÓGRAFOS
Andréia Britta
Bruno Marques
Wesley Almeida

PRODUÇÃO DE TEXTOS
Jaíne Monteiro
Rauane Maira Ferreira
 

REVISÃO ORTOGRÁFICA
José Expedito da Silva
Thais Ribeiro Pinto Siqueira

EXPEDIENTE
Relatório de Atividades 2018
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CONTATO

Fundação João Paulo II

Rua João Paulo II, S/N - Alto da Bela 
Cachoeira Paulista - São Paulo - Brasil
CEP: 12630-900 - Caixa Postal 5
CNPJ: 50.016.029/0001-75

55 (12) 3186-2000
www.cancaonova.com


