RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

FORMANDO HOMENS NOVOS
PARA O MUNDO NOVO

Relatório de

Atividades 2019
Sorrisos registrados em imagens. Aprendizado marcado por eventos e
apresentações. Atendimentos relatados em emocionantes testemunhos.
Transformação apresentada em números, mas, principalmente em exemplos.
Este é o Relatório de Atividades da Fundação João Paulo II.
Aqui, contamos de muitas formas como a união, a compaixão e o trabalho feito com amor foram
capazes de transformar ainda mais vidas em 2019.
Conheça os projetos e emocione-se com histórias de quem participou, seja de mãos estendidas
para ajudar, seja de mãos dadas para receber a esperança de se transformar.
E assim, mais um ano, realizamos, criamos, ajudamos e encaminhamos, as nossas e mais vidas para
formação de Homens Novos para o Mundo Novo.

É com gratidão a Deus e a todos
os promotores desta instituição
que apresentamos, neste relatório, os serviços sociais prestados pela Fundação João Paulo
II ao longo desse ano de 2019.
Mais um ano atuando na vida
de crianças, jovens e adultos, e
sustentados pelo compromisso
com o resgate da dignidade da
pessoa, estímulo à apropriação
e desenvolvimento das próprias
potencialidades e atuação consciente na sociedade seguimos
firmes na missão de “Formar
Homens Novos para o Mundo
Novo”. Com foco na fé e na esperança, somos impelidos pela
caridade a sermos cada vez mais
fraternos e solidários com todos.

Luzia Santiago

Empenhados em cumprir nossa missão de Formar Homens
Novos para o Mundo Novo,
estamos trilhando um caminho
conduzido por Deus, realizando
desde 2004 um trabalho social
repleto de amor e união de pessoas que acreditam na promoção do bem. Há anos estamos
seguindo na missão de transformar vidas e assim queremos
continuar, pois através da solidariedade e do amor ao próximo
podemos levar um Cristo vivo e
vivido a todos.

Monsenhor Jonas Abib
Presidente da FJPII
Fundador da Comunidade
Canção Nova

É muito gratificante ver os números de atendimento das
áreas sociais em que atuamos.
Isso é fruto de um trabalho
abençoado por Deus, que tem
ações concretas de formação
e acolhimento que contribuem
no resgate social dos mais necessitados. Posso afirmar que a
Fundação João Paulo II acredita
e se empenha, de forma contínua, em prol de uma sociedade
mais justa. E, tenho certeza que
Deus tem muitos planos para
nós, para a continuidade da
nossa missão e para que muitos
possam ser beneficiados pela
solidariedade.

Wellington Silva Jardim
Diretor Executivo da FJPII
Cofundador da Comunidade
Canção Nova

Conselheira Deliberativa da FJPII
Cofundadora da Comunidade
Canção Nova
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FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II

Fundação

João Paulo II

Alicerçada na
palavra de Deus.
A Fundação é mantida por doações de pessoas e parceiros, que
acreditam no trabalho de voluntários, colaboradores e missionários, na formação de Homens Novos para o Mundo Novo.
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“
Fundada em 1982, a Fundação João Paulo II nasceu da Comunidade Canção Nova,
como resposta ao seu propósito evangelizador e à necessidade de institucionalização
de tudo o que se fazia.
E foi assim que a Fundação João Paulo II se tornou a mantenedora do Sistema Canção
Nova de Comunicação e da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. Uma entidade filantrópica, com o compromisso e responsabilidade social, atendendo aos mais
necessitados, com o propósito de promover a transformação da vida daqueles que, de
alguma forma, participam desta obra.

Esta é uma
Obra do
Senhor, um
milagre aos
nossos olhos!

”
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Como resultado, crianças, jovens, adultos e idosos são beneficiados nas áreas de assistência social, saúde e educação, escrevendo, ao longo dos anos, uma história cheia de trabalhos e conquistas. Tudo isso com foco na formação integral e no cuidado com
cada pessoa, de forma que todos tenham a oportunidade de ter
suas vidas transformadas e de tornarem-se verdadeiros cidadãos
do mundo novo.
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REDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CANÇÃO NOVA

Rede de Desenvolvimento

Social Canção Nova
A Rede de Desenvolvimento Social, mantida pela
Fundação João Paulo II, tem a transformação de
vidas como maior propósito.
Através de suas atividades, tem levado assistência
social, saúde e educação a milhares de moradores
de Cachoeira Paulista e região.

Cada ação da Rede de Desenvolvimento Social é pensada e realizada para transformar pessoas, suas
famílias e sua comunidade, e assim, contribuir para uma sociedade mais justa.
Na Rede de Desenvolvimento Social, tudo é feito com respeito e carinho, sendo cada uma dessas ações
também um modo de evangelizar e espalhar o amor de Deus.

Dedicação, acolhimento e carinho doados a mais de 12 mil
pessoas atendidas em toda a Rede de Desenvolvimento Social.
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Na área da saúde, o Posto Médico Padre Pio oferece
serviços gratuitos e de qualidade para a população em situação de vulnerabilidade social e também aos peregrinos que visitam a sede da Canção
Nova. No posto, os pacientes contam com uma
equipe médica e técnica que preza pela eficiência
e pelo acolhimento. Os atendimentos são variados
e compreendem serviços e tratamentos médicos,
odontológicos, fisioterápicos, psicológicos, laboratoriais e de farmácia.

No Instituto Canção Nova, o aprendizado acontece desde o ensino básico até o ensino médio, e a escola é
referência na região. Na Faculdade Canção Nova, os alunos contam com ensino de qualidade reconhecida
pelo MEC, acesso a laboratórios e ao Sistema Canção Nova de Comunicação para aulas práticas. Também
têm a possibilidade de estudarem gratuitamente através das bolsas de estudo integral.
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Os projetos que acontecem nas unidades de assistência social são: PROGEN (Projeto Geração
Nova); Casa do Bom Samaritano; CAC (Centro de
Atendimento Comunitário) e Cia. de Artes, que desenvolvem trabalhos como oficinas socioeducativas e de iniciação profissional, cursos profissionalizantes e de formação humana. Pessoas de todas

as idades podem se beneficiar das ações gratuitas,
inclusive, pessoas em situação de rua.

Na educação, a formação ética e
cidadã dos alunos é tão importante
quanto a qualidade do ensino.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência

Social

Na Rede de Desenvolvimento Social, as unidades CAC, Progen,
Casa do Bom Samaritano e Cia. de Artes oferecem assistência
para pessoas de todas as idades, sejam de Cachoeira Paulista
ou região.
O acolhimento, o cuidado e o carinho se fazem presentes em cada uma das
iniciativas, que estão devidamente de acordo com a Resolução do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), que tipifica os Serviços Socioassistenciais disponíveis no Brasil.

Em 2019, milhares de pessoas foram
atendidas nas unidades da Rede.
Os atendidos também tiveram a oportunidade de integrar turmas de oficinas socioeducativas e de ensino profissionalizante, abrindo, assim, seus horizontes para novas perspectivas
e geração de renda.
A transformação na vida dessas pessoas só tem sido possível graças ao trabalho de colaboradores, missionários e voluntários, que contribuem com carinho, amor ao próximo e respeito pela história de cada um. Atitudes fundamentais para tornar o mundo um lugar melhor
para se viver, e de ajudar a Canção Nova em sua missão de salvar almas para Deus.
Fazem parte da Assistência Social as unidades:
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• Casa do Bom Samaritano
• CAC (Centro de Atendimento Comunitário)
• Cia. de Artes

51.043 serviços oferecidos em toda a rede de
assistência social. Milhares de ações de amor e entrega.
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• PROGEN (Projeto Geração Nova)
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PROGEN

PROGEN

Projeto Geração Nova
Contribuir de forma efetiva com a transformação de vidas: esta é
a proposta do PROGEN, que conta com uma ampla grade de atividades elaborada
para atender várias faixas etárias com cursos, oficinas e grupos formativos, de forma
que possa atender às demandas e necessidades de cada público da comunidade de
Cachoeira Paulista.
Para as crianças, foram oferecidos cursos, oficinas e atividades esportivas, planejados para contribuir com o desenvolvimento integral de cada participante. Neste
contexto, podemos destacar a implantação da Oficina CMS - Criar, Montar e Superar, cujo objetivo central é auxiliar o desenvolvimento de habilidades manuais, coordenação motora, estimular o aprendizado e a criatividade.
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Para adolescentes e jovens, foram desenvolvidos cursos e oficinas com o
objetivo de contribuir com a formação
e identificação da vocação profissional. Neste sentido, vale destacar os
cursos de informática que foram planejados para atender as necessidades
do público e acompanhar as inovações
da área.
E, para os adultos, o projeto disponibilizou diversas atividades com o objetivo de atender aqueles que buscam
o aperfeiçoamento profissional e também as pessoas que buscam qualidade de vida, seja através de atividades
físicas ou momentos de socialização e
convivência.
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Arte, atividade e movimento, em 19 modalidades que
seguem transformando vidas de todas as idades.
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PROGEN

Cursos e oficinas

Curso de Edição de Mídias
Tem por objetivo ensinar técnicas de comunicação, planejamento e utilização de ferramentas para divulgação e monitoração de redes sociais. Foi ofertada para pessoas a partir de 18
anos.

Curso de Informática Básica
Este curso visa desenvolver o conhecimento nos princípios de informática, assim proporcionando a independência na utilização do computador. Ao longo do ano foram ofertadas
diversas turmas para o público de 13 anos até a melhor idade.

Curso de Informática Intermediária
Através deste módulo almeja-se que o educando consiga manipular o computador gerenciando-o e o utilizando para fins profissionais e educacionais. Participaram destes cursos
pessoas a partir de 13 anos.

Curso de Informática Kids
Apresenta como proposta principal desenvolver atividades que auxiliam no crescimento do
educando, bem como trabalhar habilidades motoras, raciocínio lógico e auxílio nas atividades educacionais. As turmas disponíveis na grade possibilitaram o atendimento de crianças
entre 7 e 12 anos.

Curso de Montagem e Manutenção de Computadores
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Curso de Assistente Administrativo

Curso de Operador de Logística

A partir da parceria com o SENAI, mais um ano foi realizado o Curso Assistente Administrativo, que tem por objetivo proporcionar aos aprendizes formação inicial visando à qualificação para atuarem no apoio aos setores administrativos, contábeis, financeiros e de RH de
empresas. O público beneficiado por este curso foi adolescente entre 15 e 18 anos.

Realizado através de parceria com o SENAI, dentro do Programa Comunitário de Formação
Profissional, este curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências para desempenhar atividades nas operações de recebimento, armazenagem, suprimentos, produção
e distribuição de mercadorias. Receberam essa formação pessoas a partir dos 16 anos de
idade.

Curso de Assistente de Departamento Pessoal
O Curso de Qualificação Profissional de Assistente de Departamento Pessoal tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento de competências relativas à realização das rotinas
gestão de recursos humanos. Tiveram oportunidade de participar do curso pessoas com
idade mínima de 16 anos.

Curso de Web 2.0
Tem por objetivo ensinar ao educando práticas para uma navegação segura na internet,
conscientizando como as redes sociais podem expor positivamente seu perfil. Participaram
deste curso pessoas a partir dos 13 anos até a melhor idade.
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Tem por objetivo ensinar o educando sobre o funcionamento de dispositivos e periféricos
de computadores, montagem, manutenção, configuração e instalação de periféricos entre
outros. Considerando que este módulo possibilita uma atuação prática, o público alvo foram
pessoas a partir de 13 anos.
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Futsal

Oficina de Violão

Visa trabalhar a resistência muscular, condicionamento cardiovascular, respiratório, estimular o raciocínio, cognição e habilidades motoras como locomoção, coordenação e equilíbrio,
assim como ressaltar elementos fundamentais da prática de esporte coletivo como trabalho
em equipe, respeito e disciplina. Essa atividade foi ofertada para crianças de 8 a 11 anos de
idade.

Tem por objetivo estimular a concentração, sensibilidade e audição, através de atividades
coletivas e individuais, para melhorar a autoestima e a integração do educando, assim como a
aprendizagem através de atividades práticas, com material adequado e flexível para atender
a necessidade do educando e ritmo de trabalho. As turmas ofertadas beneficiaram pessoas
a partir de 10 anos, de ambos os sexos.

Ginástica

Oficina Reabilitação Funcional

Com o objetivo de contribuir com a saúde, qualidade de vida e capacidade funcional do indivíduo, são realizadas atividade aeróbicas e anaeróbicas. Foram beneficiadas por esta atividade pessoas a partir de 15 anos.

Tem como principal objetivo oferecer atividades que atendam diferentes realidades e
possam ser executadas de acordo com o perfil e condições físicas dos participantes, visando
diminuir os impactos causados por lesões e apoiar no seu processo de busca por melhor
qualidade de vida. Com as devidas liberações médicas, participaram dessa atividade pessoal
a partir de 15 anos de idade.

Grupo Socioeducativo
Essa atividade complementa a formação técnica que os educandos do Curso de Assistente
Administrativo recebem. Foram abordadas questões referentes à adolescência, o processo
de desenvolvimento humano e temas diversos que possibilitam o maior crescimento pessoal,
profissional e social dos mesmos.

Oficina Criar, Montar e Superar
Tem por objetivo auxiliar nas habilidades manuais, coordenação motora e estimular o
aprendizado e a criatividade. A dinâmica desta oficina baseia-se na construção de elementos
diversos que exigem planejamento, organização, disciplina, concentração e habilidades
manuais. O público-alvo desta oficina foi meninos, com idade entre 12 e 15 anos.

Projeto de Vida
Visa orientar e preparar a pessoa para que possa conduzir a própria vida, fazendo escolhas
pessoais e profissionais, considerando seus valores morais, éticos e religiosos. Como as
atividades são planejadas e desenvolvidas conforme a faixa etária com turmas, neste ano foi
possível atender pessoas entre 7 e 18 anos.

Teen Star
Este trabalho também complementa a formação dos educandos do Curso de Assistente
Administrativo, unindo 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 Lógica de Programação

18

Oficina de Artesanato (Feltro, Pintura, Kids e Teen)
Para o público adulto, estas oficinas almejam oferecer uma oportunidade de geração de
renda através de técnicas variadas de artesanato, bem como propiciar um espaço de troca de
experiência e fortalecimento de vínculos afetivos. Já para as turmas Kids e Teen, as atividades
propostas visam auxiliar no desenvolvimento de habilidades manuais, coordenação motora
e estimular o aprendizado. Foram oferecidas turmas para todos os públicos, desde crianças
a partir de 08 anos até a melhor idade.
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Esta proposta visa apresentar os conceitos fundamentais da lógica de programação,
estimulando o educando a buscar métodos de construção, compilação e execução do
algoritmo na ferramenta. Por tratar-se de uma proposta nova, foi ofertada para um pequeno
grupo de adolescentes entre 14 e 17 anos.
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PROGEN

Eventos/Serviços

15 anos PROGEN

Em comemoração ao dia da Mulher foi promovido
no dia 15/03/19, um momento de partilha e
reflexão sobre o valor da mulher. A passagem
bíblica que norteou o momento foi “Uma mulher
virtuosa, quem poderá encontrá-la? Superior ao
das pérolas é o seu valor.” Provérbios 31-10

Para comemorar o aniversário de 15 anos do
Projeto foram realizadas diversas atividades entre os dias 03 e 07/06/19. Foram momentos de
recreação, descontração, convivência e entretenimento para alunos, ex-alunos, voluntários,
colaboradores, missionários e amigos do projeto. Para finalizar as comemorações foi celebrada
uma Missa em Ação de Graças, seguida de apresentações musicais.

Dia das Mães
Com o objetivo de celebrar o dom da maternidade, o evento, realizado no dia 03/05/19, proporcionou momentos de oração, partilha e reflexão
sobre os desafios da maternidade. Também foi
promovido o “momento da beleza”, com um intuito de retribuir todo carinho e dedicação aos
filhos.

Chá das Amigas
Este momento tem por objetivo promover
um momento de interação, troca de ideias,
descontração e socialização entre as educandas
da oficina de artesanato do CAC e do PROGEN.
Neste ano ocorreu dois encontros, o primeiro em
10/05/19 no CAC e o segundo em 20/09/19 no
PROGEN.
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Oratório Festivo
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Visita Técnica ao SENAI
Visando favorecer o conhecimento e interação com a Instituição parceira, foi realizada visita à Escola SENAI/
Cruzeiro com cada turma do curso de Assistente Administrativo. Neste momento os educandos tiveram
oportunidade de conhecer o trabalho e os cursos oferecidos, bem como estreitar o relacionamento com a
instituição parceira no processo de formação dos mesmos. As visitas aconteceram nos dias 19 e 20/02/19.

Tarde de Louvor
Com o objetivo de refletir sobre a vivência saudável do carnaval e a importância das escolhas foi realizado
no dia 01/03/19 um momento de partilha, louvor e convivência com os adolescentes do curso de Assistente
Administrativo.

No dia 18/05/19 aconteceu no PROGEN
o Oratório Festivo e não faltou alegria e
descontração. Participaram de sete eventos,
educandos do Progen e Cia. de Artes que se
divertiram em uma tarde inspirada no oratório
de Dom Bosco, cuja característica é promover a
convivência e fortalecimento de vínculos através
de atividades recreativas.

Projeto Sorrindo na Fé
Este momento, de conscientização sobre a
saúde bucal, foi promovido no dia 03/06/19
em parceria com profissionais da área. Além do
acesso à informação, os participantes (crianças)
receberam kits e orientação prática.

Feira Interdisciplinar “Ninguém é bom
sozinho”
A Feira tem como objetivo a participação e
integração dos educandos dos projetos da área
de Assistência Social, apresentando os trabalhos
desenvolvidos ao longo dos semestres. A XIV
edição da feira foi realizada no CAC (Centro
de Atendimento Comunitário) no dia 08/06/19
e no segundo semestre a XV edição aconteceu
no PROGEN no dia 09/11/19. As duas edições
contaram com celebração da Santa Missa,
apresentações, exposições dos trabalhos
realizados pelos alunos e um lanche comunitário,
foi possível avaliar todo conhecimento e
aprendizado adquiridos pelos alunos durante o
semestre.

Festa Temática
Esta festa foi realizada no dia 19/06/19 para
promover a integração dos alunos da ginástica
e reabilitação funcional das unidades CAC
e PROGEN. Com atividades recreativas,
dinâmicas e um lanche especial a proposta era
resgatar lembranças da infância.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Atividades Extras

Dia da Mulher
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Com o objetivo de levar os adolescentes a uma
experiência com Deus, foi realizado no dia 21/06/19 um
retiro. Neste ano adotou-se um novo formato, apenas
um dia, com momentos de oração, palestras, dinâmica,
Adoração, Santa Missa e descontração com a realização
de uma Cristoteca ao fim do dia. O Retiro foi realizado no
CAC e uma reunião para educandos das três unidades
CAC, Cia. de Artes e PROGEN.

Festa Junina
Como nos anos anteriores a Festa Junina marcou o
encerramento das atividades do primeiro semestre das
unidades Cia. de Artes e PROGEN. Além disso, teve
como objetivo reunir educandos, familiares e amigos
para momentos de convivência e muita diversão com
brincadeiras, comidas típicas e apresentações de dança.

Passeio Pedagógico ao Seminário
Frei Galvão
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No dia 02/07/19 as participantes do grupo de psicologia
“Só para Mulheres” foram ao seminário Franciscano de
Frei Galvão na cidade de Guaratinguetá. A principal
proposta desse passeio foi levá-las um ambiente novo e
propício para compartilhar das experiências vivenciadas
pela turma durante o semestre, bem como promover um
momento de convivência.
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Jantar para Famílias
Com o objetivo de estimular a convivência familiar,
estreitar os vínculos e poder atuar de forma mais
consistente com a família dos educandos do curso
de Assistente Administrativo, que foi realizado este
evento. Para abranger as famílias das duas turmas foram
realizados dois momentos, 05/07 e 24/08/19.

participação neste evento, realizado no dia 17/08/19,
propiciou a integração com demais projetos sociais da
Família Salesiana e momentos de espiritualidade.

Retiro para jovens
Este momento visa favorecer experiências pessoais com
o amor de Deus, através de momentos fortes de oração,
partilha e oportunidade de refletir sobre a própria vida,
história e escolhas. O retiro aconteceu na Cidade de
Queluz nos dias 14 e 15/09/189, para os educandos do
curso de Assistente Administrativo.

Copa Mazza de Futsal
No dia 14/09/19 aconteceu mais uma edição da Copa
Mazza de Futsal em Lorena. Na ocasião, além de
interagir com outros projetos, os educandos do futsal
puderam colher os frutos de todo o trabalho e dedicação
nos treinos semanais.

Feira das Profissões Decida-se (UNISAL)
Participaram desta atividade, os educandos dos
cursos Assistente Administrativo e Assistente de
Departamento Pessoal. A programação da feira das
profissões - Decida-se, realizada no dia 28/09/19 na
UNISAL/Lorena, proporcionou aos jovens oportunidade
de conhecer diversas profissões, bem como participar de
palestras, debates e orientação vocacional, contribuindo
assim para o conhecimento das profissões de interesse.

Oratório Festivo em comemoração ao Dia
das Crianças
Em comemoração do dia das crianças foi realizado
um Oratório Festivo no CAC no dia 19/10/19 para
educandos do CAC, Cia. de Artes e PROGEN. Além de
promover integração e convivência, o evento contou
com momentos de muita diversão, partilhas e oração.

Romaria Salesiana
Neste ano foram convidados para participar da Romaria
Salesiana educandos com idade entre 9 e 12 anos. A

Festival de Talentos
A proposta principal deste momento foi a identificação

dos talentos e dons que cada um possui, bem como uma
oportunidade de valorizar e potencializar esses talentos
através de apresentações, exposições e partilha. Este
evento foi resultado do trabalho realizado com os
educandos do curso de Assistente Administrativo no
dia 25/10/19.

Dia das Profissões
Esta atividade busca contribuir com o acesso informacional sobre o mercado de trabalho, tendências, expectativas, perfil profissional e outros assuntos pertinentes.
Aconteceu nos dias 30 e 31/10/19, direcionado aos
educandos do curso de Assistente Administrativo e contou com a presença de diversos profissionais, faculdades
e escolas de idiomas.

Formatura
Momento promovido para celebrar o tempo de
aprendizado, convivência, amizade, desafios e conquistas
nos cursos Assistente Administrativo e Assistente de
Departamento Pessoal. A cerimônia foi realizada no
11/12/19 e contou com a presença dos educandos,
familiares, amigos e convidados que, de alguma forma,
participaram da caminhada de cada educando.

Colônia de Férias
O principal objetivo da colônia de férias foi promover
atividades lúdicas e recreativas que contribuíssem com
o desenvolvimento, diversão e socialização de crianças
com idade entre 4 e 12 anos. Esta atividade reuniu
equipe e participantes das três unidades, CAC, Cia.
de Artes e PROGEN e aconteceu entre os dias 17 e
19/12/19 no espaço do PROGEN.

Reunião de Pais/Responsáveis e educandos
Ao longo do ano foram realizadas 4 reuniões com pais/
responsáveis e educandos, com o intuito de promover
um espaço de diálogo considerando as realidades
vivenciadas, levando-os a assumir responsabilidades
mais concretas perante a sociedade.

Grupo de Psicologia “Só para Mulheres”
Este grupo, que se reúne semanalmente, tem por
objetivo a transferência de conhecimento e informação,
através do diálogo e partilha de experiências, bem como
proporcionar maior capacidade reflexiva, mudança de
comportamento e que sejam capazes de mudar suas
atitudes. Em 2019, foram beneficiadas por este serviço
mulheres acima de 18 anos.

Capacitação Pedagógica
Tem por objetivo fornecer capacitação aos educadores
no exercício das suas atividades profissionais e trocar
ideias sobre a condução do trabalho em cada semestre.
As capacitações aconteceram em dois momentos:
05/02/19 a 08/02/2019 e 16/07/2019 a 19/07/2019,
reunindo os educadores do PROGEN, CAC e Cia.
de Artes, favorecendo a integração dos mesmos,
fortalecendo o trabalho em equipe e explorando
oportunidades para se trabalhar a interdisciplinaridade.

Números
de atendidos
785
Pessoas Atendidas
no Período

20.600
Serviços Oferecidos
no Período
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Retiro para Adolescentes
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PROGEN

Depoimentos
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“
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O PROGEN trouxe uma série de benefícios para minha vida, tanto
pessoal quanto técnicos. Aprendi muitas coisas como falar em
público, superei a vergonha que tinha. Aprendi vários assuntos no
Teen Star, nos momentos de espiritualidade, em RH, Contabilidade,
Comunicação Empresarial, Logística e saio daqui com uma bagagem
enorme no aspecto técnico e pessoal. Graças a essa vaga de aprendiz
eu consegui ajudar em casa, realizar alguns sonhos. O PROGEN me
ajudou muito, só tenho a agradecer.

”

Samuel Junior da Silva Soares
14 anos – Cachoeira Paulista / SP - Assistente Administrativo (Aprendiz)

Eu passei a ter mais qualidade
de vida depois que comecei
a participar do PROGEN,
pois antes estava entrando
em depressão e através dos
cursos que fui fazendo e das
amizades que construí aqui
dentro consegui superar.

”

“

Agradeço a todos, depois
de passar esse tempo no
PROGEN posso dizer que
hoje sou uma pessoa melhor
e muito mais feliz. Aqui me
sinto bem e posso ser quem
realmente sou de verdade.
Todos os colaboradores estão
no meu coração! Amo todos!

”

Luzia Aparecida Morais de Barros

Dário Oliveira de Bessa Júnior

58 anos – Cachoeira Paulista / SP
Artesanato

18 anos – Cachoeira Paulista / SP
Assistente Administrativo (Aprendiz)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

“
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CASA DO BOM SAMARITANO

Casa do Bom

Samaritano
Fundamentada no acolhimento e na promoção da dignidade
dos mais fragilizados e necessitados.
A Casa do Bom Samaritano tem como objetivo oferecer atendimento de
qualidade através serviços oferecidos que buscam restauração integral da
pessoa humana em seu aspecto biopsicossocial, combatendo a exclusão social
e contribuindo na construção de novos projetos de vida.
Recebem os atendimentos, famílias e pessoas que se encontram em situação
de vulnerabilidade e risco pessoal e social, incluindo moradores de rua. A eles,
a Casa do Bom Samaritano contribui para o fortalecimento dos laços e vínculos
familiares, bem como o acesso aos órgãos do sistema de garantia do direito e
atendimento digno e de qualidade a pessoa em situação de rua.
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Em 2019, destacamos a aquisição de alguns
novos equipamentos para melhor acolhimento das pessoas que por ali passam. Foram adquiridos: fogão, para preparar itens
que complementam a alimentação servida
ao público; geladeira, para armazenar sucos
e sobremesas que são servidas nas ativida-

des e eventos; máquina de cortar cabelo,
para a melhoria do serviço ofertado; purificador de água, para melhor atendimento
ao público atendido; e microfones, para as
atividades realizadas pelo projeto.
Tudo o que tem sido feito é em prol do
acolhimento, da partilha e da escuta. Um
projeto que recebe de braços abertos as
pessoas que por ali passam diariamente,
recebendo-as com toda dignidade, possibilitando que, ao menos naquele dia, a sua
restauração social, biológica e espiritual
aconteça.

12.272 demonstrações de carinho e amor ao
próximo em forma de atendimento.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019
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Trata-se de um público com grande rotatividade e que conta com o importante comprometimento da equipe, dos colaboradores
e voluntários, além do bom relacionamento
com outras instituições, para que se concretize o cumprimento da missão.
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Momentos

Encontro com os Irmãos
Tem por objetivo proporcionar uma reflexão sobre
a situação de vulnerabilidade e risco pessoal/
social em que estão inseridos, estimulando a
busca por novas oportunidades. Este momento
foi preparado de forma especial para acolher a
pessoa em situação com rua, iniciando com belo
café da manhã, seguido de momentos de partilha,
oração e orientações e a possibilidade de ser
encaminhado para uma casa de acolhimento e
tratamento de dependentes químicos. Outra
das características importante deste evento foi
reunir pessoas da sociedade, buscando assim
fomentar a unidade, parcerias e fortalecer o
trabalho. Este encontro aconteceu nas seguintes
datas: 21/02/2019, 21/03/2019, 25/04/2019,
16/05/2019,
27/06/2019,
26/07/2019,
22/08/2019, 12/09/2019.

Dia da Mulher
Visando promover a valorização da mulher, foi realizada uma manhã da beleza. Este momento contou com com um belo café da manhã e em meios
aos cuidados com a beleza foram estimuladas a
trocar experiências e partilhar sobre a vida, fé,
desafios e superação. Esta atividade aconteceu
no dia 13/03/2019 para as mulheres que participam do grupo do Serviço Social.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Dia das Mães
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Para celebrar e homenagear a figura familiar
materna e a maternidade, bem como o amor e o
carinho que dedicam aos filhos e à família, foi realizado um café da manhã muito especial. Este momento reuniu as mulheres do município atendidas pelo projeto e aconteceu no dia 15/05/2019.

Festa Junina
A realização da festa junina teve por objetivo
promover um momento de integração e fortalecimento de vínculo, através de músicas, danças,
comidas típicas e muita descontração o que favo-

rece a interação de todos os presentes. A festa
aconteceu no dia 27/06/2019.

Dia dos Pais
Com o intuito de refletir sobre a paternidade
foi realizada, no dia 09/08/2019, uma singela
comemoração que iniciou com o café da manhã,
seguido de um momento de partilha e reflexão,
cercada de muita emoção a partir das histórias
de vida, e terminou com um almoço especial.

Setembro Amarelo
Como parte do trabalho preventivo do projeto
foi realizada uma palestra sobre Suicídio no dia
25/09/2019. O principal objetivo foi a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando
alertar a respeito desta realidade que vem crescendo no Brasil e no mundo. Participaram deste
momento pessoas em situação de rua e munícipes atendidos pelo projeto.

Aniversário da Casa do
Bom Samaritano
No dia 22 de outubro foi realizado uma atividade festiva e comemorativa pelo aniversário de
17 anos da Casa do Bom Samaritano. A atividade começou com um café da manhã para todos
os usuários atendidos e convidados. Em seguida
foi realizado um momento de oração e posteriormente celebrada a Santa Missa em Ação de
Graças. Tivemos a participação dos usuários,
instituição parceira, colaboradores e voluntários, que durante todo o evento compartilharam
momentos de fraternidade, acolhida e união.

III Dia Mundial do Pobre
Atentos ao apelo do Papa Francisco para se
olhar com amor e misericórdia aos mais necessitados, foi realizado a 3ª edição do encontro no
dia 17/11/2019. O evento “Com Deus Tem Jeito”, direcionado pelo tema “A esperança dos po-
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Ações e
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Natal com os Irmãos
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A celebração da data que por si já expressa amor,
partilha e união. Somado a isso, a realização deste momento propôs a valorização de cada usuário atendido durante o ano de 2019 na Casa do
Bom Samaritano. A data foi comemorada no dia
19/12/2019 e iniciou com café da manhã para
acolher cada participante. Ao longo da manhã os
presentes puderam trocar experiências e partilhar sobre o significado da data. Em seguida foi
servido um almoço especial com a finalidade de
resgatar a beleza do Natal que é amor, dignidade,
respeito e unidade. Participaram desta confraternização os usuários munícipes e migrantes.

Grupo Psicológico
O grupo, realizado semanalmente, buscou contribuir, através de expressões artísticas, para experiências de apropriação de si, autoconhecimento e
projeção de sonhos e desejos, além de favorecer a
interação sadia entre os participantes.

Grupo Serviço Social
Com encontros mensais, a dinâmica do grupo
buscou conscientizar as famílias atendidas pelo
serviço social da Casa do Bom Samaritano quanto
aos direitos que são constituídos em lei e os caminhos para buscá-los.

Grupo Socioeducativo Partilhando a Vida
A principal proposta do grupo, atividade diária
disponível ao público presente no projeto, foi
promover a partilha das diversas realidades que
os levaram a estar nas condições atuais, possibilitando assim a compreensão das legítimas necessidades dos usuários, conduzindo-os à orientação
social para as diversas situações apresentadas.

Números
de atendidos
1.370

Pessoas Atendidas
no Período

12.272

Serviços Oferecidos
no Período
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bres jamais se frustrará”, teve como objetivo unir
carismas, despertar engajamento social e proporcionar uma oportunidade de mudança de vida. A
programação do evento iniciou com um café da
manhã para todos os participantes, seguido de
palestras, testemunhos, apresentações musicais
e terminou com a celebração da Santa Missa. Durante todos os momentos, os participantes foram
estimulados a buscarem um nova oportunidade,
um recomeço, com a possibilidade de ir para uma
Casa de Acolhimento e tratamento de dependentes químicos ao final do evento. Além disso,
durante todo o evento os participantes foram
acompanhados, acolhidos e atendidos em suas
necessidades por voluntários que encontraram
no servir a forma de expressar o amor.
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Depoimentos

“
Alaercio Prado Cruz

José Josué Mateus

Tenho que agradecer por todo
trabalho que esta ação tem, com
um bom café, roupa e banho
e um ótimo almoço e, melhor
ainda, pessoas que fazem o
trabalho com amor. Muito
obrigado a todos e uma grande
palavra que não escutava a
muito tempo: irmão. Obrigado
de coração.

”
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38 anos - Morador de Rua. Atendido no café da manhã, almoço,
banho, kit higiene, ﬁlmes.
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“
Josirlei Bischoli
33 anos - São Gabriel da Palha / ES (último endereço).
Atendido no café da manhã, almoço, banho, kit higiene,
ﬁlmes, corte de cabelo, indicação para a Casa de
Recuperação.

“
Aristeu Fernando da Cruz
45 anos - Tremembé / SP (último endereço). Atendido no café da
manhã, almoço, banho, kit higiene, ﬁlmes, Missa.

Agradeço pelas peças de
roupa, pelo o banho, pelo
café da manhã, pelo almoço
e principalmente pela missa.
Amém.

”

”

Marco Aurélio de Souza
39 anos - São José dos Campos / SP (último endereço).
Atendido no café da manhã, almoço, banho, kit higiene,
ﬁlmes, indicação para a Casa de Recuperação.

A casa me favoreceu muito,
pela oportunidade de mudança e por isso eu agradeço por
tudo que vocês me ﬁzeram.
Obrigado por tudo.

”

“

Agradeço, muito obrigado.

”

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

“

37 anos - São Cristóvão / SE (último endereço).
Atendido no café da manhã, almoço, banho, kit higiene,
ﬁlmes, corte de cabelo, indicação para a Casa de
Recuperação.

Eu admiro muito a Casa Bom
Samaritano. É um lugar que
sou muito bem acolhido, é um
lugar de Deus.
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CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO

CAC

Centro de Atendimento
Comunitário
Fortalecer os vínculos familiares, incentivando a socialização e
a convivência comunitária, através de atividades que buscam a
transformação e o desenvolvimento social.
Este é o objetivo do CAC – Centro de Atendimento Comunitário, que promove a
valorização de cada pessoa e família atendida, resgatando valores e trabalhando
para uma qualidade de vida de forma integral.
São atendidas crianças a partir de 6 anos de idade, adolescentes, adultos e
idosos, onde é desenvolvido um trabalho interdisciplinar, com as Oficinas de
Artes e Musicalização Infantil, o Curso de Informática Kids e o Projeto de Vida.
As oficinas contam com interação entre si, para que o conteúdo seja, ao mesmo
tempo, diversificado e unificado. Em 2019, dando continuidade e fortalecendo
os objetivos do CAC, foram abertas as Oficinas de Teclado, Oficina de Robótica,
Oficina de Modelagem Visual, Oficina de Crochê e Tricô e o Curso de Designer
de Sobrancelha.
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Ao longo do desenvolvimento de tudo o que foi ensinado, foram criadas situações
desafiadoras e integradoras, estimulando e orientando os participantes a partir
de vivências individuais e coletivas. É uma forma de intervenção social planejada
que desenvolve a cidadania, estimulando o protagonismo e a autonomia,
contribuindo para ressignificação de vivências.
Com isso, o CAC vem oferecendo atividades que visam a melhoria da qualidade
de vida, o resgate da autoestima e a inclusão digital, de forma que todos os
participantes tenham acesso a um acompanhamento social e pedagógico,
possibilitando um maior relacionamento com a comunidade local.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019
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Uma transformação que começa
com atividades para todas as idades.
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Cursos e oficinas

Curso de Cuidador de Idosos
Busca oferecer conhecimentos teóricos básicos dos processos fisiológicos do envelhecimento e os principais acometimentos decorrentes desta faixa etária. Há também o enfoque
no cuidado com o cuidador. Além disso, pode ser uma fonte de renda ao aluno, dando-lhe a
oportunidade de uma profissão. Desta forma, o público-alvo são pessoas acima de 18 anos.

Curso de Designer de Sobrancelha
A proposta contempla a promoção de conhecimentos das técnicas através da prática,
colaborando para adquirir autonomia, tornando-os capazes de produzir e conquistar o
mercado de trabalho. Devido às características do curso foi ofertado para mulheres a partir
de 14 anos.

Curso de Informática Avançada
Visa garantir o aprofundamento do educando adolescente, adulto e idoso na utilização das
mídias sociais e editor de imagem. Com o público idoso aprofunda-se o conhecimento em
web 2.0 e os introduz nas redes sociais. Como a oficina tem o caráter socioeducativo foi
desenvolvida com pessoas partir de 10 anos, que tenham concluído o Curso de Informática
Básica .

Curso de Informática Básica
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Brinquedoteca

Ginástica

Tem por objetivo oferecer ao educando momentos educativos com jogos alternativos,
modelagem com massinha, leitura, desenhos para pintar, atividades lúdicas supervisionadas.
Trazer para o educando um momento de aprendizado através das brincadeiras e recursos
que a sala oferece. Foram beneficiadas por esta oficina crianças de 6 a 9 anos.

Nas turmas de ginástica foram atendidas pessoas a partir de 18 anos que puderam receber
orientação para realizar atividades diversificadas - aeróbicas, localizada e funcional, que
visam a melhora da qualidade de vida e a saúde de forma geral dos participantes.

Curso de Cabeleireiro
Este curso visa capacitar as educandas, mulheres a partir de 18 anos, proporcionando-lhes
habilidades para a execução de cortes de cabelos, escovação, lavagem, hidratação, coloração,
enfim, conhecimentos que favorecem ao empreendedorismo, podendo contribuir com a
geração de renda extra ou como uma profissão.

Oficina de Artes
Direcionada para crianças de 6 a 9 anos, esta oficina tem por objetivo proporcionar
atividades lúdicas construtivas, contribuindo para educando desenvolver sua criatividade e
habilidades. A dinâmica da oficina possibilita aplicação de atividades lúdicas, teatros, pintura
e trabalhar para que o educando possa identificar e expressar suas habilidades, além de
ampliar seu convívio social.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019
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Este curso tem como objetivo fornecer ao educando a capacidade de compreender o
funcionamento do computador, assim como manipular o ambiente do Sistema Operacional
Windows, recursos do Pacote Office e Internet. Aos idosos promove conhecimentos de
introdução à informática, editor de texto e introdução de web 2.0. Com diversas turmas
disponíveis na grade, podem participar pessoas a partir de 10 anos
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Oficina de Artesanato

Oficina de Robótica

Tem por objetivo desenvolver habilidades manuais, concentração, criatividade, habilidades
específicas de cada um dos educandos, despertar o trabalho em equipe e possibilidade
de gerar renda familiar. Neste ano foram oferecidas oficinas de Feltro, Pintura em Tecido,
Bijuteria e Biscuit para mulheres acima de 18 anos e idosas.

Diante das constantes inovações digitais, esta oficina tem como proposta promover o
raciocínio lógico de forma lúdica na programação, despertar a criatividade para projetar
e planejar, assim como troca de ideias, criação e procura de alternativas para executar os
projetos elaborados, utilizando Lógica, Programação e Robótica. Devido às características
da proposta, essa oficina foi realizada com crianças e adolescentes entre de 10 a 13 anos,
que tenham concluído o Curso de Informática Básica.

Oficina de Costura e Moda
Esta oficina, que tem por objetivo capacitar as pessoas para os princípios básicos da costura,
favorecendo o empreendedorismo e podendo ser um auxílio para a composição da renda
familiar, foi desenvolvida com mulheres acima de 18 anos, através de parceria com o SESI.

Oficina de Teclado
Tem por objetivo ensinar os fundamentos básicos da música de forma teórica: harmonia,
melodia e ritmo. Assim como ensinar a leitura das notas musicais em contato com o
instrumento. Foram inseridas nestas oficinas pessoas a partir de 10 anos.

Oficina de Crochê e Tricô

Oficina de Culinária
Tem por finalidade ensinar os princípios básicos da culinária, higiene na preparação
e conservação adequada dos alimentos. Os participantes acompanham o preparo de
alimentos variados e são orientados quanto a possibilidade de fazer desta atividade uma
fonte de renda. Foram beneficiadas com essa oficina pessoas acima de 18 anos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Oficina de Manicure e Pedicure

38

Busca proporcionar às educandas, mulheres a partir de 14 anos, o conhecimento das
técnicas e oportunidade de desenvolver habilidades, podendo ser fonte de renda familiar.

Oficina de Violão
Visa estimular a concentração, sensibilidade e audição, através de atividades coletivas e
individuais, almejando melhorar a autoestima e a integração do usuário, estimulando a
aprendizagem através de atividades práticas, com material flexível ao perfil do grupo e as
condições de trabalho. As turmas ofertadas possibilitaram a participação de pessoas a partir
de anos.

Oficina Interdisciplinar (Projeto de Vida e Informática Kids / Artes e
Musicalização Infantil)
Este formato pauta-se na interdisciplinaridade, integrando conteúdos que são desenvolvidos
a partir da proposta de cada disciplina para enriquecer o ensino aprendizagem. Além disso
promove ao educando, crianças de 6 a 9 anos, um melhor aproveitamento das temáticas
apresentadas, contribuindo com seu desenvolvimento socialfoi possível atender pessoas
entre 7 e 18 anos.

Oficina de Projeto de Vida
Oficina de Modelagem Visual
Tem por objetivo promover conhecimentos e aprendizado de modelagem 3D e das ferramentas do Blender, despertando no educando interesse em criar personagens, objetos,
plantas de casa, animações, cenários animados e criação de jogos. Essa novidade da grade
foi ofertada para pessoas acima de 14 anos, que tenham concluído o Curso de Informática
Básica.

Tem por objetivo orientar e preparar o educando para que possa conduzir a própria vida,
fazendo escolhas, considerando seus valores morais, éticos e religiosos. As atividades são
elaboradas de acordo com a faixa etária, respeitando o processo de desenvolvimento do
público alinhado aos objetivos da oficina. Neste ano, participaram crianças com idade entre
6 a 9 anos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Compondo pela primeira vez a grade de atividades do projeto, esta oficina visa promover
conhecimentos das técnicas através da prática, ajudando-as a adquirir autonomia, tornandoos capazes de produzir e conquistar o mercado de trabalho. Participaram desta atividade
mulheres a partir de 16 anos.
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serviços e workshops

Workshop de Chocolate

Aniversário do CAC

Nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2019 aconteceu o Workshop de Chocolate, que teve como
objetivo oferecer aos participantes, pessoas a
partir de 18 anos, a possibilidade de aprender
técnicas para utilização do chocolate como matéria prima no preparo de produtos que possam
ser comercializados, com possibilidade de fazer
desta atividade uma fonte de geração de renda.

Para comemorar o aniversário de 9 anos do
CAC foi realizada entre os dias 22 e 25 de maio
diversas atividades com os educandos, familiares
e comunidade em geral para fortalecer a relação
do projeto com os atendidos. As atividades
desenvolvidas foram: caminhada; momentos de
cuidados pessoais e beleza, com a participação
de voluntários para corte de cabelo masculino
e feminino, depilação, manicure, maquiagem,
designer de sobrancelha; informações sobre
saúde com a palestra sobre Saúde da Mulher;
celebração da Missa em Ação de Graças; e por
fim uma tarde de lazer para as crianças que
contou com a participação dos educandos e da
comunidade local.

Oratório Festivo
Essa proposta tem como característica oferecer
aos participantes momentos recreativos
e oracional através de atividades lúdicas e
reflexivas. Embora sua essência seja pautada
na evangelização, as atividades proporcionam
integração de públicos de diferentes idades e
momentos de lazer e diversão.

Passeio Saúva
Essa atividade, que aconteceu no dia 12/04/2019
com as educandas da Ginástica, uniu alguns
elementos relevantes na vida do ser humano:
lazer, atividade física e oração. A proposta foi
realizar uma caminhada, em meio a uma natureza
exuberante, percorrendo e refletindo o caminho
da Via Sacra.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Chá das Amigas
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Capacitação Pedagógica
As capacitações, que tem por objetivo fornecer suporte pedagógico aos educadores no exercício das suas atividades profissionais e trocar ideias sobre a condução do trabalho em cada semestre, aconteceram em dois momentos:
05/02/2019 a 08/02/2019 e 16/07/2019 a 19/07/2019, reunindo os educadores do PROGEN, CAC e Cia. de Artes.

Tem por objetivo promover um momento
de interação, troca de ideias, descontração e
socialização entre as educandas da oficina de
artesanato do CAC e do PROGEN. Com dinâmicas
que favoreceram a descoberta de afinidades
e construção de vínculos sociais os encontros
ocorrem em dois momentos: 10/05/2019 (1º
semestre) e 20/09/2019 (2º semestre).

Visita Técnica ao Cantinho da Criança
Essa iniciativa teve como objetivo oferecer aos
educandos do Curso de Modelagem Visual 3D a
oportunidade de conhecer o processo de criação
dos personagens que compõe o Cantinho da
Criança, que utiliza as técnicas apresentadas no
curso. A visita aconteceu no dia 27 de maio de
2019.

Workshop Trocando Ideias
Tem por objetivo promover uma formação mais
sólida e atualizada sobre os assuntos pertinentes
para a faixa etária dos participantes. No 1º
semestre o evento foi realizado para os alunos
do 8º ano da EMEF Otton Fernandes Barbosa
nos dias 27, 28/05 e 27/06/2019 e abordou os
seguintes temas: Bullying, Sexualidade e Drogas.
Já no 2º semestre foi realizado nos dias 04, 05
e 06/11/2019 para os alunos do 9º ano com o
Tema Mercado de Trabalho, através de palestras,

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Atividades, cursos, eventos,
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Feira Interdisciplinar
Essa atividade tem como objetivo a participação
e integração dos educandos dos projetos da
área de Assistência Social, apresentando os
trabalhos desenvolvidos ao longo dos semestres.
A edição do primeiro semestre foi realizada no dia
08/06/2019 no CAC, já a do segundo semestre foi
no dia 09/11/2019 no PROGEN e a programação
seguiu a mesma dinâmica: celebração da Santa
Missa, apresentações, exposições dos trabalhos
realizados pelos alunos e um lanche comunitário.

Passeio ao Sítio do Pica Pau Amarelo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Este passeio pedagógico, realizado no dia
14/06/2019, teve por premissa proporcionar
aos educandos das Oficinas Interdisciplinar
a oportunidade de crescer em conhecimento
cultural, e complementando o aspecto formativo,
promover maior socialização dos mesmos.
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Festa Temática
A realização da festa, que aconteceu no dia
19/06/2019, surgiu como oportunidade para
proporcionar um momento de descontração,
lazer e interatividade entre os educandos,
matriculados na ginástica e reabilitação funcional
do CAC e PROGEN. A proposta foi resgatar
lembranças da infância através de atividades
recreativas, dinâmicas e um lanche especial.

Retiro para Adolescentes

Romaria Salesiana

Em novo formato, o Retiro se deu em apenas
um dia (21/06/2019) e contou com momentos
oração, palestra, dinâmica, Adoração, Santa
Missa. A diversão e descontração ficou para o final
com a realização de uma Cristoteca. Participaram
do Retiro para adolescentes de 11 a 13 anos.

Visa integrar os educandos da unidade com
demais projetos sociais da Família Salesiana e
proporcionar um momento de espiritualidade.
Neste ano, foram convidados os educandos
de 9 a 12 anos e a romaria aconteceu no dia
17/08/2019.

Festa Junina

Workshop Decoupage

Assim como em anos anteriores, a festa
junina, realizada no dia 26/06/2019, marcou o
encerramento das atividades do 1º semestre,
proporcionando aos educandos, familiares e
convidados um momento de lazer, socialização e
estímulo à tradição cultural, com apresentações
de dança e muita comida típica.

O objetivo foi proporcionar aos participantes a
oportunidade de aprender um ofício que possa
vir a ser gerador de renda familiar, bem como
estimular a socialização dos integrantes. A
atividade, realizada nos dias 23 e 24/10/2019, foi
ministrada por uma voluntária e os participantes,
pessoas acima de 18 anos, relataram a satisfação
em ter aprendido uma técnica simples e de
qualidade com possibilidades concretas de se
tornar complemento da renda familiar.

Workshop Costura e Moda
Tem por objetivo complementar e aprimorar as
técnicas ensinadas ao longo dos semestres. Os
encontros aconteceram após o encerramento
da Oficina de Costura e Moda nas seguintes
datas: 04, 11, 18 e 25/07/2019 (1º semestre) e
05 e 12/12/2019 (2º semestre) e contou com a
participação das educandas que frequentaram a
oficina durante cada semestre.

Jogo de Futebol
Esta iniciativa teve como objetivo reunir a comunidade local para um momento de lazer e descontração, oferecendo aos participantes a possibilidade de inserção na unidade. O público-alvo
foram educandos e a comunidade local e aconteceu no dia 10/08/2019.

Festa de Encerramento
Acolhendo a proposta de um educador, foi
realizado um “Show de Talentos” para marcar as
festividades de encerramento das atividades da

Números
de atendidos

unidade. As apresentações aconteceram no dia
29/11/2019 no período da manhã e tarde para
facilitar a participação dos educandos, familiares
e equipe do projeto e ainda contou com um
delicioso lanche partilhado.

Colônia de Férias
Além de proporcionar momentos de diversão,
lazer e recreação, a colônia de férias busca
contribuir com o desenvolvimento e socialização
das crianças. Neste ano, foi realizada no PROGEN
nos dias 17, 18 e 19/12/2019 e atendeu crianças
de 4 a 12 anos.

Grupo de Psicologia
Visa desenvolver a criatividade, a capacidade
laborativa e a socialização de experiências, bem
como o resgate da autoestima, a promoção
de melhoria das condições sociais da família, a
superação das dificuldades pessoais, familiares e
comunitárias e o aperfeiçoamento da qualidade
de vida dos participantes, em sua maioria
mulheres a partir de 18 anos.

766

Pessoas Atendidas
no Período

12.910

Serviços Oferecidos
no Período

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

elaboração de currículo e simulação de entrevista
de emprego.
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Depoimentos

“
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Quando cheguei pra fazer as
aulas de violão, eu nem sabia
pegar nele. Pela paciência do
professor e minha dedicação,
graças a Deus, aprendi muitas
notas do violão. Eu pensei que
não ia conseguir, mas foi muito
dom. As pessoas do CAC me
receberam muito bem, me
sinto realizada por fazer parte
dessa unidade Canção Nova.
Vou continuar as aulas para
aprender mais. Obrigada a
vocês.

”

”

“

Eu gosto de tanta coisa no
CAC como o professor Tiago,
Max e Miguel. Estou aqui há
6 anos e esses seis anos foram
fundamentais na minha vida.
Eu acho que pessoas de todas as
idades podem fazer informática.
Aprendi a jogar pebolim, a ser
mais legal com as pessoas e a
amar mais meu próximo.

”

Delourdes Albano dos Santos
71 anos – Cachoeira Paulista / SP
Oﬁcina de Violão

Dhioney Carlos Geraldo

Nattan Medeiros de Paula

44 anos - Arapei / SP
Informática Básica

11 anos - Cachoeira Paulista / SP
Informática Básica
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“

Gostei muito do curso. Nunca
tive conhecimento algum sobre
computador. Só sabia entrar na
internet e navegar. Meu aprendizado sobre informática está
sendo fantástico. Estou fascinado igual criança aprendendo
algo novo. Pra mim era um “bicho de sete cabeças”. Hoje graças a Deus e ao professor Tiago,
que por sinal é muito dedicado e
atencioso, consigo escrever esse
texto e fazer algumas coisas no
computador. Além da Informática, o CAC deixa um aprendizado diferenciado, o espaço é
muito atrativo, os funcionários
supereducados, de uma prestação de serviço e amor ao próximo que diﬁcilmente se encontra
em outro ambiente de ensino
gratuito.
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Cia. das

Artes
O nome diz tudo. Na Cia. de Artes, o objetivo é fazer acontecer
atividades culturais, artísticas, socioeducativas e espirituais.
Tudo isso, com foco na formação integral de cada pessoa, promovendo a
socialização, o maior acesso à cultura, o resgate de valores, o fortalecimento
dos vínculos familiares e com a comunidade, para que crianças e adolescentes
desenvolvam seu próprio protagonismo, sendo capazes de fazer escolhas
genuinamente geradoras de vida íntegra ética e digna.
Pensando em toda a contribuição do projeto na vida individual, social e coletiva
das crianças e adolescentes atendidos e buscando ampliar o trabalho, em
2019 ocorreu a decisão de referenciar o projeto esportivo Escola de Esportes
Canção Nova à Cia. de Artes, a fim de qualificá-lo tecnicamente e ampliar
seu poder de intervenção na realidade social pela perspectiva da Política de
Assistência Social. Com isso, foram proporcionadas aulas de Handebol e Futsal
feminino e masculino e Atletismo.
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820 vidas tocadas
pela arte de transformar.
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Outra conquista do ano que se passou foi o remanejamento do atendimento
psicológico para o período integral. Desta forma foi possível expandir o
trabalho e atender às demandas do projeto. As novas instalações para o Espaço
Dom Bosco, também fazem parte das conquistas de 2019, pois, nesse espaço,
as crianças e adolescentes atendidos passam a ter mais qualidade na execução
das atividades, maior segurança e conforto.
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CIA. DAS ARTES

Cursos
e oficinas

Oficina de Balé Clássico

Oficina de Handebol

Promover o desenvolvimento da apreciação à Arte, através do Ballet, trabalhar habilidades
motoras (ritmo, flexibilidade muscular, coordenação motora, consciência corporal e espacial)
e habilidades sociais (trabalho em equipe, disciplina, autoconfiança, desinibição, respeito,
criatividade, convivências), contribuir para a construção de novas relações e possibilidades
para a vida. Público: crianças e adolescentes, com idade entre 4 a 18 anos.

Através das aulas/treinamento trabalhar a socialização, educação, respeito, preparo físico,
aprendizado de sistema tático, sistema técnico, criatividade, trabalho em equipe, formar
equipes sólidas para participar de amistosos e campeonatos, não sendo apenas uma
atividade recreativa. Público: crianças e adolescentes, com idade entre 9 a 16 anos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Oficina de Pintura
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Trabalhar a pintura a óleo em tela. Proporcionar 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. Público: crianças, de
ambos os sexos, com idade entre 7 a 12 anos.

Trabalhar em cada aluno o seu ser individual e em equipe. Mesmo sendo uma modalidade
individual é passado o trabalho em conjunto para que desde cedo aprendam a respeitar,
ajudar, socializar com o próximo. Já na atividade prática trabalhar a coordenação, equilíbrio,
lateralidade, objetivo de vida, sonhos, metas, não desistir, ultrapassar barreiras, ser um
bom cidadão. E através dos treinamentos participar de competições com e sem premiação
entendendo a importância do perder e do ganhar. Público: crianças e adolescentes, com
idade entre 4 a 14 anos.

Oficina de Ginástica Rítmica
Promover o conhecimento do próprio corpo, explorando as suas capacidades e limites.
Potencializar a criatividade de cada aluno através da ginástica rítmica. Trabalhar ritmo,
flexibilidade muscular, equilíbrio, expressão corporal, resistência muscular, além das
habilidades sociais como desinibição, autoestima, respeito, vivência comunitária, trabalho
em equipe e possibilitar para cada criança e adolescente atendido, transformações
sociais significativas e capazes de suscitar sonhos e metas para a vida. Público: crianças e
adolescentes, com idade entre 4 a 18 anos.

Futsal
Trabalhar a resistência muscular, condicionamento cardiovascular, respiratório, estimular
o raciocínio, cognição e habilidades motoras como locomoção, coordenação e equilíbrio,
assim como ressaltar elementos fundamentais da prática de esporte coletivo como trabalho
em equipe, respeito e disciplina. Público: adolescentes com idade entre 12 e 16 anos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Oficina de Atletismo
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e serviços

Capacitação Pedagógica

Retiro para Adolescentes

Promover a interação e participação dos
educadores dos projetos, com palestras e
atividades para aprofundar o conhecimento
na missão de educar. Datas: 05/02/2019 a
08/02/2019 e 16/07/2019 a 19/07/2019.

Adotando um novo formato, as atividades
do Retiro aconteceram em apenas um dia
(21/06/2019) e contou com momentos oração,
palestra, dinâmica, Adoração, Santa Missa. A
diversão e descontração ficou para o final com
a realização de uma Cristoteca. Participaram do
Retiro adolescentes de 11 a 13 anos.

Reunião de Pais
No 15/03/2019 aconteceu uma reunião com
pais/responsáveis e educandos para explicar
o trabalho e como será o desenvolvimento da
escola de esportes vinculada a Cia. de Artes. Já
nos dias 18/03 e 19/10 as reuniões foram para
promover um espaço de diálogo e reflexão, além
de feedbacks sobre o andamento das atividades.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Finalizar o semestre promovendo um momento
de integração, diversão e fortalecimento dos
vínculos familiares. Data: 28/06/2019

Romaria Salesiana

Promover um passeio cultural e um dia de lazer
para alunos da Cia de Artes. Data: 13/04/2019,
crianças de 7 a 13 anos.

Possibilitar interação dos educandos com
demais projetos sociais da Família Salesiana e
proporcionar um momento de espiritualidade.
Público: educandos de 9 a 12 anos. Data:
17/08/2019.

Oratório Festivo

Homenagem Dia dos Pais

O oratório segue o sistema preventivo de Dom
Bosco, uma tarde promovida de brincadeiras,
música, teatro, lanche e muita diversão. Datas:
18/05/2019 e 19/10/2019 - Crianças e
adolescentes de 4 a 16 anos.

Promover um momento de interação e
recreação entre pais e filhos. Aconteceu dia
15/08/2019, foi trabalhado o tema: “Meu Pai,
meu Amigo”, momento de testemunho, partilhas,
diálogo, interação, gincanas entre pais e filhos,
homenagens e ao final oferecido um lanche com
uma lembrancinha personalizada.

Visita ao Sítio do Picapau Amarelo
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Festa Junina

Feira Interdisciplinar “Ninguém é bom
sozinho”
A edição do primeiro semestre aconteceu dia
08/06/2019 no CAC (Centro de Atendimento
Comunitário) e no segundo semestre, foi dia
09/11/2019 no PROGEN (Projeto Geração
Nova), a realização foi à unificação dos três
projetos da assistência: CAC, PROGEN e Cia. de
Artes. O objetivo principal deste momento foi a
participação e integração dos alunos dos projetos
da área da Assistência Social, apresentando os
trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre.

Apresentação APAE
Apresentar o aprendizado em forma de
coreografia e beleza, e promover o acesso à
cultura para as crianças carentes e portadoras
de necessidades especiais. O público-alvo foi
os educandos da Cia. de Artes e assistidos dos
serviços da APAE, no dia 26/08/2019.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Atividades extras, eventos

51

CIA. DAS ARTES

Competições de Handebol
Finalizar o trabalho de criação, desenvolvimento motor e cognitivo das educandas
de ballet e ginástica rítmica e promover o acesso a cultura e conhecimento mais
profundo destas modalidades. As educandas do projeto fizeram apresentações
em grupo, em dupla e individual, ao final foram avaliadas por uma banca de jurados
(profissionais) e houve premiações com destaques e distribuição de medalhas para
todos os participantes. Data: 01/09/2019.

Comemoração do dia da bailarina
No dia 06/09/2019, foi realizado um momento para celebrar o dia da bailarina,
promovendo o belo, a doçura, a interatividade, a disciplina e o lazer, características
próprias do ser bailarina.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Copa Mazza de Futsal
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Promover experiência competitiva para os alunos conhecerem seu nível e das outras equipes, fazer novas
amizades, crescimento pessoal, aprender a competir, ganhar e perder para poder no futuro enfrentar o
cotidiano da vida.
Amistoso em Resende – RJ (09/06/2019)
Equipes: mirim masculina e feminina (2 equipes)
Público: 11 - 12 anos
Resultado: todas as partidas ganhas
Campeonato em Caxambu – MG (20 a 23/06/2019)
Equipes: infantil masculina e feminina; cadete masculina e feminina (4 equipes)
Público: 11 - 16 anos
Resultado: nível muito alto de competição. Apenas uma partida com vitória, mas
um excelente aprendizado e muito empenho das nossas equipes

No dia 14/09/2019 aconteceu a Copa Mazza de Futsal em Lorena. Na ocasião,
além de interagir com outros projetos, os educandos do futsal colocar em prática
todo o aprendizado e colher os frutos de todo empenho e dedicação nos treinos
semanais.

Campeonato em Barra Mansa - RJ (24/08/2019)

Espetáculo de Encerramento

Resultado: infantil feminino: 1° lugar; Mirim Feminino: 1° lugar; Cadete feminino 1° lugar;
Cadete masculino: 3° lugar; Infantil masculino: 3° lugar; Mirim Masculino: 3° lugar

A apresentação aconteceu dia 30/11/2019, com o intuito de expor o aprendizado do decorrer do ano, em forma de coreografia e beleza, e promover o acesso à
cultura para a população. Este ano, o tema do espetáculo foi “Sonhos de Menina”,
com o intuito de resgatar os sonhos que estão adormecidos dentro de cada pessoa, e a pureza que cada criança carrega dentro de si, ressaltando as coisas simples
da vida. As apresentações de danças superaram as expectativas, bem ensaiadas e
regadas de muita criatividade das educadoras, assim como os figurinos com toda
a delicadeza e beleza que o tema proporciona, a ornamentação se aproximou do
tema, e a organização do evento obteve um bom resultado. O espetáculo promoveu
a interatividade, comprometimento, autoestima, amadurecimento e superação das
educandas, juntamente com seus familiares.

Colônia de Férias
Aconteceu entre os dias 17 a 19/12/2019, com o objetivo de oferecer atividades
que contribuam com o desenvolvimento das crianças de forma lúdica e divertida. A
Colônia de Férias é um momento que a Rede abre a casa para as crianças se divertirem e serem crianças, onde convivem, rezam, brincam, fazem amigos, se alimentam
com lanches especiais para crianças e vivem momentos inesquecíveis.

Equipes: mirim masculina e feminina; infantil masculina e feminina; cadete masculina e
feminina (6 equipes)
Público: 11 - 17 anos

Campeonato em Resende – RJ (28/09/2019)
Equipes: mirim masculina e feminina; infantil masculina e feminina; cadete masculina e
feminina (6 Equipes)
Público: 11 - 17 anos
Resultado: infantil feminino: 1° lugar; Mirim Feminino: 1° lugar; Mirim Masculino: 1° lugar;
Cadete feminino 1° lugar; Infantil masculino: 3° lugar; Cadete masculino: 4° lugar
Campeonato em Taubaté - SP (20/10/2019)
Equipes: mirim masculina e feminina; infantil masculina e feminina; cadete masculina e
feminina (6 equipes)
Público: 11-17 anos
Resultado: infantil feminino: 1° lugar; Mirim Feminino: 1° lugar; Mirim Masculino: 1° lugar;
Cadete feminino 1° lugar; Cadete masculino: 2° lugar; Infantil masculino: 3° lugar
Campeonato em Guaratinguetá - SP (30/11/2019)
Equipes: infantil masculina e feminina (2 equipes)
Público: 12-15 anos
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I Festival de Ginástica Rítmica e Ballet
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Resultado: infantil feminino: 1° lugar; Infantil masculino: 1° lugar
Competições de Atletismo: promover o lazer, qualidade física, qualidade psicológica,
gosto pela atividade física e motivação
Cachoeira Paulista - SP: 1ª Taça de Atletismo Kids Canção Nova (01/06/2019)
Realização: Escola de Esportes Canção Nova – Social Canção Nova
Apoio: Secretaria de Esportes de Cachoeira Paulista – SP
Público: crianças e adolescentes de 4 a 16 anos
Cachoeira Paulista - SP: Olimpíadas Escolares de atletismo de Cachoeira Paulista (29/08/2019)
Para que essa participação acontecesse foi pedido a autorização da direção do Instituto Canção
Nova para levá-los representando a escola
Público: alunos da escola de esportes que estudam no instituto Canção Nova
Tremembé-SP: 7ª Corre OAB de Atletismo (01/09/2019)
Público: Adolescentes de 5 a 13 anos
Resultado: tivemos 8 pódios e fomos a terceira maior equipe do evento
Cachoeira Paulista - SP: Treinão JACAP - Jogos abertos de Cachoeira Paulista (29/01/2019)
Público: crianças e adolescentes de 5 a 13 anos
Resultado: o evento proporcionou mais motivação e qualidade para as próximas aulas
Cachoeira Paulista - SP: Campeonato JACAP (21 e 22/10/2019)
Público: crianças e adolescentes 5 a 14 anos
Resultado: conseguimos 6 pódios
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Público: crianças e adolescentes de 5 a 13 anos
Resultado: tivemos no total 7 pódios

Números
de atendidos
820

Total Geral de Pessoas
Atendidas no Período

5.261

Total de Serviços
Oferecidos no Período

Confraternização
No dia 03/12/2019 aconteceu uma confraternização entre todas as turmas e seus familiares para
que todos pudessem se conhecer e se envolver mais nas atividades.
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Cruzeiro - SP: Corrida de Natal (01/12/2019)
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Depoimentos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

“

56

É surpreendente a dedicação, a paciência e a alegria das proﬁssionais da
Cia. de Artes. Minha ﬁlha tem muita sensibilidade ao som alto. E no dia
da aula da minha ﬁlha a tia Bia abaixa o som, as amiguinhas já sabem das
diﬁculdades da Melissa, a tia conversa com os pais sobre como é ter uma
criança especial na sala e para que não se preocupem, pois ela trabalha
as crianças para entenderem as situações. Essa escola transformou a vida
das minhas duas ﬁlhas. Elas são crianças mais felizes quando vão toda
semana para as aulas do ballet. E eu sinto uma enorme gratidão pelo
amor, dedicação e o proﬁssionalismo da escola.

”

Claudia Cristina de Andrade
mãe da Melissa Andrade de Sousa Oliveira de 6 anos e da Isabella de Sousa Oliveira de 4 anos. Oﬁcina de Ballet.

“

Eu estou muito feliz em fazer
ballet na Canção Nova,
e ﬁnalmente minha mãe
conseguiu uma vaga para mim
e para meu irmão fazer pintura.
Nós gostamos muito de vir a
Cia. de Artes.

”

Eu só tenho a agradecer a
professora Beatriz que, com
seu carinho, soube envolver
e desaﬁar nossas ﬁlhas a dar
o melhor de si. Foi um ano
de aprendizado e esperança.
Agradecemos a Deus e à
Canção Nova por manter e nos
dar acesso a Cia. de Artes onde
nossas meninas podem sonhar
e esperar o melhor do futuro.

”

Anita Ribeiro de Lima Eleutério

Leila Estevão de Almeida dos Reis

7 anos, Cachoeira Paulista / SP
Oﬁcina de Ballet

Mãe das alunas: Amanda Brito do Nascimento,13 anos
e Iris Aparecida Brito da Silva, 10 anos. Oﬁcina de Ballet.
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“

57

SAÚDE

Saúde
O Posto Médico Pe. Pio atende cada um de seus pacientes considerando todas as suas realidades: física,
psicológica e espiritual. Tudo é feito por meio do cuidado ao próximo e a vivência do evangelho, sendo um
canal de cura e transformação na vida daqueles que buscam o nosso auxílio.
Sendo assim, o maior objetivo do Posto Médico Pe. Pio é manter a qualidade do atendimento, buscando
sempre oferecer um serviço humanizado e gratuito à população de Cachoeira Paulista e região, além de
acolher os peregrinos que visitam a sede da Canção Nova.

Certos de que existe em comum a missão de atender de forma integral os pacientes em vulnerabilidade que buscam
o serviço do Posto Médico Padre Pio, tivemos como objetivo para esse ano a melhora do acolhimento, iniciar os
serviços de diagnósticos, criar um centro de educação continuada para auxiliar na capacitação dos colaboradores
visando a qualidade do serviço, tornando-o serviço de excelência, desenhar os processos do trabalho realizado e
migrar para um sistema de prontuário eletrônico.

É muito mais que um atendimento médico.
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Utilizamos a multidisciplinaridade
para atender cada ser humano por
completo, enfatizando o projeto
interdisciplinar e dando início ao
trabalho multidisciplinar no atendimento de crianças com algum tipo
de limitação física e/ou mental.

• Aparelho Neurodyn - fisioterapia

O início do atendimento da psiquiatra foi um
dos destaques do ano que passou. O serviço
passou a ser oferecido com consulta ambulatorial e retorno do atendimento pediátrico
com uma médica voluntária e outra missionária da Comunidade Canção Nova, além da
contração de mais uma psicóloga para agregar nos serviços de terapias.

• Poltrona para coleta de sangue

Neste ano também, assinamos um contrato
com Centro Universitário Teresa D’Ávila UNIFATEA, que nos permitiu transformar o
Posto Médico Pe. Pio em campo de estágio
em gestão do curso de enfermagem.

• Recortador de gesso - odontologia

Muitas foram as aquisições realizadas neste
ano de 2019 no posto médico. Com a melhora da estrutura, tem sido possível dar melhores condições de trabalho aos colaboradores
e tornar o ambiente mais acolhedor para
aqueles que necessitam recorrer ao serviço
de saúde, sendo elas:

• Seladora para o laboratório
• Cadeira mocho - laboratório
• Mini incubadora - odontologia
• Purificador de água para cozinha
•Carrinho para farmácia
• Longarinas e cadeira fixa em polipropileno para
salas de espera
• Cadeira fixa e cadeira executiva
• Aparelhos e arquivos de aço para odontologia
• Monojato para odontologia
• Bomba de infusão - enfermagem
• Disco do recordador - odontologia - material auxiliar
• Oxímetro - enfermagem
• Cortinas laváveis para as salas de atendimento
• Colocação de quadros - classificação de risco
• Brinquedos pedagógicos (terapias com fonoaudiologia e terapia ocupacional)

Números
de atendidos

7.172

40.494

47.335

Pessoas
Atendidas

Atendimentos

Procedimentos
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Em 2019, com intuito de favorecer o acolhimento e a humanização no serviço prestado, demos
continuidade nos atendimentos médicos, odontológicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos,
laboratoriais e de farmácia. E ainda, no serviço de fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição, além do
atendimento da assistente social às pessoas em suas residências, de acordo com o problema vivido por
cada uma delas.
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SAÚDE

Depoimentos

“
Benedito Bueno dos
Santos
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Meu nome é Marília, sou mãe da Beatriz e da Helena.
A Beatriz e a Helena são gêmeas, hoje tem três anos e
nasceram prematuras com 30 semanas de gestação. A
Beatriz passou 30 dias na UTI e a Helena passou 83
com quadro mais delicado. Assim que retornamos do
hospital começamos o tratamento no Posto para dar
continuidade porque eles tinham proﬁssionais para
realizar o tratamento multidisciplinar. Hoje, elas já
estão andando, receberam alta da ﬁsioterapia, mas
continuam com a terapeuta ocupacional. Percebemos
uma evolução muito grande. O trabalho da fono tem
sido fundamental no desenvolvimento da linguagem
e da comunicação. Só temos a agradecer ao Posto
Médico e aos proﬁssionais que cuidam delas.

”

Marília Machado Gut
31 anos, mãe das gêmeas em tratamento com a terapeuta ocupacional

”

65 anos, paciente do projeto
Cicatrizando Feridas

“
Walquiria Aparecida
Garcez Pinto
45 anos, mãe do Luan Garcez,
em tratamento fonoaudiológico

Quando o Luan saiu da APAE
com 6 anos soube que tinha
fono no Posto Padre Pio e
resolvi procurar para o Luan dar
continuidade no tratamento
com a fonoterapia. Isso já faz
três anos. O Luan chegou
com muito atraso e como ele
é trabalhado como um todo,
consigo perceber uma grande
melhora nele. Hoje ele já
consegue falar frases.

”
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“

Quando entrei para fazer curativo há 2 anos do jeito que eu
estava, pensei
que minha perna
INSERIR
ia cair. O
povo é joia,
FOTO
DAcuida da
minha perna
e sou muito bem
PESSOA
cuidado. Agradeço a Deus.
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EDUCAÇÃO

Educação
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Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Fundação João
Paulo II, através da Rede de Desenvolvimento Social, marca presença também
em projetos voltados para a educação.
Crianças, jovens e adultos são beneficiados com as unidades Instituto Canção Nova e Faculdade
Canção Nova, tendo, em 2019, ambos os polos educacionais, atendido mais de mil alunos.
Como em tudo o que é feito pela Fundação, o principal objetivo dos projetos é a busca pela formação
cristã, ética e cidadã de seus alunos. O ensino é alicerçado no Sistema Preventivo de Dom Bosco,
que consiste em três pilares: Razão, religião e amorevolezza. As unidades oferecem serviços de alta
qualidade, referência em Cachoeira Paulista e região, com profissionais altamente qualificados e
atualizados. Eventos e seminários são realizados tanto pelo Instituto quanto pela Faculdade, com o
intuito de transformar o olhar dos alunos e ampliar o que já é ensinado em sala de aula.
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Valores importantes para a transformação
social, seja na carreira profissional ou
na vida pessoal.
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INSTITUTO CANÇÃO NOVA

Instituto

Canção Nova

Atualmente as atividades oferecidas pelo Instituto são Educação Básica,
Ensino Fundamental e Ensino Médio para crianças, adolescentes e jovens, além do Curso Técnico em Rádio e TV, que prepara o aluno para o
mercado de trabalho. Sendo um total de 1064 alunos atendidos no ano
de 2019.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

O grande objetivo da escola, neste ano, foi a constante
melhoria na busca de aulas mais dinâmicas, com a
participação mais efetiva dos alunos e a melhorias nas
ações escolares como a proximidade da família na escola.
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Zelar pelo processo ensino-aprendizagem, atuando
com a Direção Escolar e Professores, que contemple a
qualidade do ensino, a preparação para a cidadania e a
possibilidade de ingresso ao ensino superior, também foi
uma das propostas a ser realizada dentro de um ambiente
saudável com a criança, o adolescente e o jovem, no qual
prevaleça o espírito de amizade, de companheirismo e da
disciplina.
Pensando sempre em melhorar a cada dia o ensino,
possibilitando um ambiente adequado e apropriado
para que as atividades aconteçam de forma educativa e
envolvente, foram adquiridos alguns equipamentos de uso
coletivo, foi feita a troca e pintura da estrutura da quadra
e investido em aparelhos como notebook e datashow para
as atividades de multimídia.

Números
de atendidos
1.064

Alunos Matriculados

797

Alunos Filantrópicos

263

Alunos Não Filantrópicos
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Fundado em 2001, o Instituto Canção Nova iniciou suas atividades com
o intuito de formar homens novos para o Mundo Novo, através dos projetos de educação desenvolvidos por sua mantenedora Fundação João
Paulo II. Partindo para o desenvolvimento integral e intelectual, físico e
espiritual, prezando pela formação ética e cidadã de seus alunos, todo
aprendizado acontece por meio de atividades pedagógicas, sociais, psicopedagógicas, recreativas, esportivas, atividades de reforço, aulas de informática, música, espanhol e inglês em todas as modalidades de ensino.
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INSTITUTO CANÇÃO NOVA

• Projetos Interdisciplinares envolvendo ciência,
robótica e tecnologias; Capacitações Pedagógicas para colaboradores;
• Escola de Pais com temáticas importantes e
pertinentes sobre o desenvolvimento infantil,
alimentação saudável e espiritualidade;
• Atendimentos psicopedagógicos;
• Bazar Solidário;
• Dia das Crianças com doação de brinquedos em
Escolas Rurais de Cachoeira Paulista;
• Datas Comemorativas na escola;
• Eventos de Espiritualidade como Cenáculo,
orações e retiros espirituais.

Educação Infantil
Fundamental II e Médio foram à Feira do Saber,
que já faz parte do nosso calendário letivo, porém
esse ano a abordagem foi diferenciada contemplando as Instituições Sociais da cidade e cidades
vizinhas. Os alunos se envolveram, prestaram
serviços e visitas à Instituições com muito zelo e
respeito.
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O Projeto Emoções que foi desenvolvido junto ao
núcleo de psicologia na busca de conscientização
e luta contra o suicídio. O mesmo finalizou com
apresentação para os pais.
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Novos Espaços Educativos: Painel Sonoro, Parque Psicomotor, Painel Sensorial, Manutenção no
Parque, Parede de Pintura, Projetos Interdisciplinares envolvendo ciências e tecnologias, culinária
e um estreitamento na relação entre escola e família.

Ensino Fundamental
O planejamento semanal deu uma nova roupagem para as aulas e agora com a implementação
da BNCC, onde muitas coisas novas serão enriquecidas com a participação direta dos alunos.

Nas aulas de histórias os alunos precisaram
apresentar um fato e escolher um para argumentar a favor ou contra apontando alguns alunos capacitados e criativos. No Inglês, a introdução de teatro e música também teve destaque,
com aulas mais dinâmicas e grandes revelações
artísticas. O projeto Emoções, junto ao setor de
psicologia da escola foi de tamanha importância
junto aos alunos na prevenção do suicídio.

Ensino Médio
Zelar diariamente pela qualidade do ensino,
mantendo sempre um ambiente disciplinado,
saudável e agradável e conduzindo à maior interação entre professora, aluno através de projetos. Na estrutura de aulas existe o adequar-se à
BNCC – nova abordagem e nova linguagem.

Curso Técnico
É um curso de nível médio que objetiva capacitar
o aluno com conhecimentos teóricos e práticos
nas diversas atividades do setor produtivo. Proporcionar acesso imediato ao mercado de trabalho é um dos propósitos dos que buscam este
curso, além da perspectiva de requalificação ou
mesmo reinserção no setor produtivo. O curso
de nível técnico vem atender a uma demanda
existente no mercado de trabalho especialmente no Vale do Paraíba e na própria Fundação
João Paulo II.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Ações e momentos
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Depoimentos

“
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João Paulo, nosso ﬁlho, ingressou no Instituto no nível I, aos 3 anos
de idade, e hoje encontra-se no sétimo ano com um rendimento
acima do esperado, pois é uma criança com necessidades especiais.
Podemos dizer sem medo que diﬁcilmente ele receberia nas escolas
mais caras e renomadas do país o que recebe no Instituto, de Graça!
(no duplo sentido da palavra). E o que é mais bonito, é que vemos o
mesmo acontecer também com todos os alunos, independentemente
de terem necessidades especiais ou não. Eles recebem uma excelente
formação moral e ética, uma VERDADEIRA formação religiosa, e, é
claro, uma excepcional formação acadêmica, graças a TODOS os que
lá trabalham com um Amor e dedicação que pouco encontramos nos
dias atuais.

”

”

“

Aproveitando esse espaço para
agradecer cada momento que
meu ﬁlho e nossa família pode
vivenciar com vocês esse ano
de 2019, todo aprendizado que
trilhamos juntos com os projetos
inovadores e os momentos de
espiritualidade. Gratidão a
Deus e a vocês!

”

Sandra Aguiar de Souza Coutinho Codeço e Wilber Santos Pio Codeço
Pais do João Paulo Codeço, 7º ano - Cachoeira Paulista / SP

Carisa

Isabel

mãe do João, nível 1 - Cachoeira Paulista / SP

Mãe do Thiago, nível 1 - Cachoeira Paulista/SP
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“

Nós agradecemos a toda a
equipe da Educação Infantil,
oportunidade única de ter o meu
ﬁlho nessa escola, e ter vocês na
vida de nossos pequenos. Que
Deus abençoe muito a todas
vocês por tanta dedicação e
carinho. Todos os dias o João
chega em casa cheio de assunto
sobre o que vive na escola
e principalmente no dia do
passeio pedagógico ao Museu
ele chegou radiante. Obrigada
por tudo!
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FACULDADE CANÇÃO NOVA

Faculdade

Canção Nova
A Faculdade Canção Nova é uma instituição de ensino superior
católica mantida pela Fundação João Paulo II, localizada na cidade
de Cachoeira Paulista/SP. Atualmente, ministra os cursos nas áreas
de Administração, Jornalismo, Rádio e TV, Teologia e Filosofia, além
do MBA em Gestão Empresarial.
O ano de 2019 foi muito promissor para a Faculdade Canção
Nova, pois foi implementado o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) para o quinquênio 2019-2023 que, dentre outras
necessidades, veio para cumprir novas normas legais aderentes à
Educação Superior. Houve também a implementação da Comissão
Própria de Avaliação (CPA), que é o processo interno de avaliação de
curso de graduação, a começar pelo Curso Bacharelado de Teologia.
Aconteceu também a atualização dos Projetos Pedagógicos dos
cursos de Administração, de Teologia e de Filosofia, realizada
através dos respectivos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE),
pressupondo implantação de novas matrizes curriculares a partir
de 2020. Outro destaque foi o Programa de Capacitação Docente,
que proporcionou duas formações aos docentes cujos temas foram:
O SINAES e os Indicadores dos Cursos de Graduação e a Formação
Espiritual, SINAES, CPA e Valores da Faculdade Canção Nova.

A marca da faculdade também passou por uma reformulação, se adequando ao
mercado e expressando nela os valores da instituição. Concomitantemente, foi
criado um novo site institucional, mais ágil e moderno, proporcionando layout
apropriado para dispositivos móveis como smartphones, de modo a atribuir
caráter mais responsivo ao ambiente e a comunicação por plataformas digitais.

Neste ano, um grande número de alunos foi beneficiado pela bolsa filantrópica,
sendo mais de 60 alunos beneficiados com bolsas de 100% e 50%. A
mantenedora Fundação João Paulo II implementou também um programa
inovador para facilitar acesso de estudantes na IES, o Programa Bolsa
Canção Nova 100%, a ser instituído a partir de 2020. O processo consiste
no oferecimento de Estágio Supervisionado, tanto no âmbito curricular como
no âmbito extracurricular, para alunos regularmente matriculados na IES, em
locais de oferta situados na Fundação João Paulo II, na Associação Internacional
Privada de Fiéis, AIPF e em instituições parceiras. Como contrapartida, em
relação à realização do Estágio Supervisionado, o aluno recebe bolsa integral.
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265

Alunos Matriculados

28

Bolsas
Filantrópicas 100%

34

Bolsas
Filantrópicas 50%
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Números
de atendidos
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FACULDADE CANÇÃO NOVA

Atividades e eventos

Semana de Acolhimento
A Semana de Acolhimento tem como objetivo acolher alunos para início do ano letivo e propiciar
momento de integração. A programação realizada foi permeada por ações acadêmicas, administrativas
e formativas, incluindo ações promovidas pela Pastoral Universitária.

7º Simpósio Fé e Razão
O Simpósio Fé e Razão, organizado pelos cursos de Teologia e de Filosofia, licenciatura, busca avançar
no diálogo, iniciado pelo Beato João Paulo II, na encíclica Fé e Razão. As primeiras palavras sobre o
assunto dizem que a Fé e a Razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se
eleva para a contemplação da verdade e apontam para um diálogo reciprocamente enriquecedor
entre a experiência da fé e a da razão.

8ª Jornada de Comunicação
Organizado pelas coordenações dos cursos de Jornalismo e de Rádio e TV, a Jornada de Comunicação
objetiva proporcionar aos alunos contato com profissionais de mercado por meio de palestras e
oficinas específicas que ajudam a complementar a matriz curricular. Os temas escolhidos para o
evento sempre levam em consideração assuntos relevantes para a Comunicação Social e que estão
em destaque na mídia nacional e internacional.

6º Administração na Prática
O evento de extensão Administração da Prática é organizado pelo Curso de Administração e
objetiva prestar serviços à população local propiciando atividades nas áreas de finanças, liderança e
planejamento e disseminar informações úteis para o dia a dia. Em 2019 foi realizado na praça central
de Cachoeira Paulista, atendendo a comunidade local.
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O 6º Simpósio de Iniciação Científica (SIC) foi uma iniciativa da Faculdade Canção Nova para
divulgar trabalhos desenvolvidos pelos alunos dos cursos de graduação. A Faculdade Canção Nova
considera a Iniciação Científica processo importante como reforço para ações de ensino e extensão.
Esta contribuição científica agrega à Faculdade valor social e institucional. A Iniciação Científica é
o primeiro passo na carreira de um cientista, de um professor-pesquisador. Nesta etapa da prática
acadêmica, o estudante-pesquisador exerce os primeiros momentos da pesquisa, como a escrita
acadêmica, a apresentação de resultados em eventos, a sistematização de ideias, a sistematização de
referenciais teóricos, a síntese de observações ou experiências, a elaboração de relatórios e demais
atividades.

7ª Semana da Administração
O Curso de Administração organiza, anualmente no mês de setembro, a Semana da Administração.
O objetivo do evento é realizar aproximação dos alunos com a realidade do mercado por meio de
palestras e cursos que agreguem valor e ampliem a gama de conhecimentos relacionados às áreas de
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6º Simpósio de Iniciação Científica
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8ª Semana Integrada - Formação Profissional e Carreira
O evento propiciou atividades de extensão junto a escolas públicas e privadas de seis municípios
localizados no entorno da IES: Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Lorena, Piquete e Silveiras.
Professores e alunos realizaram 23 (vinte e três) eventos através de visitas a 13 (treze) escolas,
sendo 20 (vinte) palestras e 3 (três) oficinas desenvolvidas. O objetivo da Semana Integrada,
evento organizado anualmente, é integrar academia e comunidade, oferecendo atividades
elaboradas pela Faculdade Canção Nova para a sociedade.

Mostra de Estágio do Curso de Filosofia
A Mostra de Estágio do Curso de Filosofia tem como objetivo criar espaços de integração e de
socialização de experiências do Estágio Supervisionado em Filosofia, promovendo discussões
sobre a dinâmica e os desafios do Estágio, ao mesmo tempo trazendo contribuições significativas
para o aperfeiçoamento das experiências vividas, possibilitando a descoberta de novas opções
de atuação no Estágio por parte do aluno. O evento, organizado pelo Núcleo de Estágios em
conjunto com a Coordenação do Curso de Filosofia, promove o diálogo entre a pesquisa e a
prática pedagógica do aluno, de forma que haja um aprofundamento das experiências vividas
pelas partes envolvidas neste cenário, ou seja, o docente orientador, o supervisor de Estágio
e o discente estagiário. Trata-se de um espaço propício para trocar informações, percepções
e refletir sobre a formação do professor. O evento tem como público-alvo discentes do Curso
de Filosofia, alunos de outros cursos de graduação da IES, professores orientadores do Estágio
Supervisionado, supervisores de Estágio e docentes. Em 2019 está previsto para ocorrer na
quinta-feira, 28 de novembro.
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Curso de Extensão – Libras
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O curso de extensão em Libras, oferecido anualmente com carga horária de 30 horas, é
importante para atender às necessidades de comunicação entre a comunidade ouvinte e a
comunidade surda. A Lei Federal no. 10.098 de 19/12/2000 prevê acesso aos sistemas e meios
de comunicação, sejam ou não de massa, entre outros recursos por meio da Libras (Língua
Brasileira de Sinais). Acrescente-se a isso o fato de que, no Brasil, a pessoa com surdez tem a
Libras como sua língua própria (natural), reconhecida oficialmente pela Lei Federal no 10.436,
de 24/04/2002, regulamentada pelo Decreto no 5.626, de 22/12/2005 e pela Lei Estadual no
10.958, de 27/11/2001. O objetivo do curso é oferecer as ferramentas mínimas necessárias
para a formação dos educadores e demais pessoas envolvidas no ensino inclusivo garantindo
assim ao aluno com deficiência auditiva a sua cidadania e dignidade previstas na Constituição
Federal (Art. 1o, incisos II e III), que garante, expressamente, o direito à igualdade (Art. 5o), e
trata nos artigos 205 e seguintes, do direito de todos à educação. Em 2019 o curso foi conduzido
pelo Prof. Esp. Jilian Cardoso de Mello.

Curso de Extensão – Metafísica
O Curso de Extensão em Metafísica objetivou compreender o desenvolvimento do pensamento
metafísico clássico, examinar o elemento metafísico como caminho necessário para superação de
situações atuais de crise filosófico-teológica, recuperar a “vocação original” da Filosofia na busca
do verdadeiro em sua dimensão sapiencial e compreender a capacidade de transcrever os dados
empíricos para se alcançar uma realidade absoluta, fundante, objetiva e universal. O curso se justifica
pela importância de se compreender o pensamento metafísico clássico como base para o diálogo “fé
e razão” na sociedade contemporânea. O curso foi ministrado pelo Prof. Me. Marcius Tadeu Maciel
Nahur e contou com carga horária de 30 horas.

Ações e momentos
• Atendimento Acadêmico: realizado pelas Coordenações de Cursos, Núcleo de Estágios e
Diretoria Acadêmica com atendimentos presenciais e on-line através de e-mail institucional;
• Atendimento aos Discentes com Deficiência: o Programa de Atendimento aos Discentes com
Deficiência, inserido dentro do Regulamento do Programa de Atendimento ao Discente, foi aprovado
pelo Conselho Superior da Faculdade Canção Nova em 10 de dezembro de 2014. O Programa de
Atendimento aos Discentes com Deficiência foi estruturado para ser trabalhado pela respectiva
Coordenação do Curso para acompanhamento sistemático em relação às realidades dos discentes. É
um documento individualizado, com caráter dinâmico, que necessita ser preenchido e acompanhado
com atenção por parte da Coordenação do Curso, compondo prontuário do respectivo discente
atendido;
• Atendimento Psicopedagógico: realizado pelo Serviço de Atendimento Psicopedagógico da
Faculdade Canção Nova;
• Bolsas de Estudo: oferecidas através dos programas Escola da Família, FIES e também por meio
das bolsas filantrópicas, além de convênios firmados com instituições da região;
• Formatura: a Faculdade Canção Nova promove, anualmente, Colação de Grau em Sessão Solene e
em sessão simplificada como modalidade de atendimento ao discente;
• Representação Discente: concretizada pelos representantes de turmas que participam de
reuniões do Colegiado de Curso; há também representação discente em reuniões do Conselho
Superior.
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atuação do administrador, colocando-os em contato com novas oportunidades de negócio e de
carreira, novos conceitos e ideias.
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FACULDADE CANÇÃO NOVA

Depoimentos
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“
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A Bolsa Filantrópica da Faculdade Canção Nova me ajudou, pois não
tenho condições para arcar com as despesas do curso. Quando comecei
a Faculdade tinha gastos com transportes, pois vinha e voltava para
minha cidade todos os dias. Foi uma luta durante 3 anos! Além disso,
a bolsa contribuiu para que eu pudesse me ingressar na Faculdade,
adquirindo mais conhecimentos, fazendo novas amizades e obtendo
um crescimento espiritual. Sou grata a Deus, pois meu sonho era estudar
na Faculdade Canção Nova. E isso concretizou através da concessão de
Bolsa que a Faculdade oferece.

”

Clarice Aparecida Fernandes Oliveira

Eu sou aluna da Faculdade e estudo
Rádio e TV há 2 anos, estou indo
para o 5º período em 2020. A bolsa
de estudos me ajuda bastante, pois
é um valor mensal que eu não teria
como pagar, pois, no momento,
estou desempregada. Aos ﬁnais de
semana trabalho informalmente
quando tem acampamentos na
cidade. Moro com meus pais e meu
irmão mais novo e, no momento,
nós três estamos desempregados,
só meu pai trabalha e sustenta a
família. Quando trabalhamos, eu e
meu irmão, nós ajudamos nas nossas
despesas. Desde o Ensino Médio tive
vontade de estudar Comunicação,
principalmente pelo fato de gostar
muito de assistir TV e ﬁcar antenada
nas redes sociais. Essa oportunidade
de estudar o que gosto me realiza,
considero muito importante e me
faz feliz.

”

23 anos, aluna do curso de Administração

Lohrane de Andrade Silvério
19 anos, aluna do curso de Rádio e TV

“

Atualmente estou desempregada e a Bolsa Filantrópica
está me ajudando na realização dos meus estudos, me dando chance para estudar e obter
conhecimentos práticos e teóricos acerca do curso de Rádio
e TV, tendo uma oportunidade
de ter conhecimento de tudo
que o curso abrange. E, a Bolsa está me ajudando para que
eu possa realizar um sonho e
assim me tornar uma proﬁssional capacitada para atender a
demanda exigida do mercado
de trabalho.

”

Eloisa Maximiano Andre
22 anos, aluna do curso de Rádio e TV
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“

77

TV CANÇÃO NOVA

TV

Canção Nova

Com 11 programas de cunho filantrópico em sua grade, conta ainda
com uma programação educativa, jornalística, social, cultural e
religiosa, promovendo o bem através de seus programas e conteúdo,
proporcionando aos telespectadores sua transformação e um encontro
pessoal com Jesus Cristo.
Com sede em Cachoeira Paulista, até o mês de outubro de 2019, a TV
Canção Nova produziu aproximadamente 260 programas diferentes
divididos em: Transmissões, Documentários, Especiais, Santa Missa,
Programas da Grade, Acampamento de Oração e Filmes Católicos.
Somou-se um total de 3797 horas e 33 minutos de programação gravada,
correspondendo a 59% da programação e 2661 horas e 23 minutos de
programação transmitida ao vivo, equivalente a 41% de programação.
Em destaque, no ano de 2019, temos a contabilização de 92 horas de
programação destinadas ao Programa Preservação Ambiental; 17 horas
com os intervalos dedicados aos convênios ABERT e MEC e um ano
inteiro comemorativo de 30 anos da TV, com os temas: Vamos juntos
evangelizar e Somos membros uns dos outros.
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Além disso, a TV Canção Nova também realizou grandes coberturas
jornalísticas, incluindo o documentário em Brumadinho/MG com o
desastre do rompimento da barreira de contenção de resíduas e a
passagem do ciclone em Moçambique, na África, exibindo um total de 5
horas de vídeos para ajudar na causa social desses desastres.
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Em paralelo, o trabalho interno de estruturação e melhorias da TV
Canção Nova aconteceu a todo vapor, com a digitalização de mais
de 255 canais em vários estados do Brasil; mudanças na grade de
programação, podendo citar o programa Manhã Viva e o CN Notícias
1ª edição, transmitido ao vivo, direto de São Paulo, para todo o Brasil;
atualização e modernização dos cenários para os programas; parcerias
para exibição de filmes católicos; investimento na dramaturgia para que
possamos levar ao telespectador a missão de anunciar o evangelho e
a transformação humana e, por fim, os intervalos oracionais que visam
proporcionar a oportunidade de conversão e encontro pessoal com
Deus.

+ de 260 programas
diferentes

+ de 3797 horas
de programação gravada

+ de 2661 horas
de programação ao vivo

+ de 255 canais
digitalizados
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Mantida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, da Fundação João
Paulo II, a TV Canção Nova é um dos principais meios de propagação da
Obra e vem mantendo um projeto consolidado desde 1989.
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RÁDIO CANÇÃO NOVA

Rádio

Canção Nova
Atualmente, 13 emissoras compõem o quadro da Rede Canção Nova de Rádio
que comtempla em sua grade uma programação variada, e nas frequências FM
89.1 e FM 96.3 temos 9 programas de cunho filantrópico. Consideramos uma
grande conquista para a Rádio Canção Nova, neste ano de 2019, a migração de
algumas das rádio AM para a FM. Uma delas foi a AM 1020 pela nova sintonia
FM 89.1 em Cachoeira Paulista/SP. Esse projeto, de instalação do transmissor
da FM 89.1, proporciona à emissora uma qualidade significativa de áudio e de
alcance de sinal.
Essas mudanças levam aos ouvintes mais qualidade de som em toda nossa
programação, que tem como principal objetivo a educação, a evangelização, a
promoção dos valores universais e da dignidade da pessoa.
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Em 2019, ao todo, foram 1.200 horas destinadas a conteúdo envolvendo a
espiritualidade, compromisso social, saúde, educação entre outros. Os destaques
foram: as coberturas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Panamá; a
Canonização de Irmã Dulce; a tragédia de Brumadinho-MG; os eventos em
geral da Igreja como por exemplo o Sínodo da Amazônia e a Assembleias dos
Bispos - CNBB e a cobertura dos eventos da Canção Nova em geral.
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Além disso, ainda em processo, estão: a definição e organização dos processos
das emissoras; a revitalização da rádio, novas formas de armazenamento de
todo o conteúdo gerado e irradiado pelas emissoras; a utilização de novas
ferramentas que, com o avanço da tecnologia, vão proporcionar a segurança das
informações referente a todo conteúdo gerado e a digitalização do arquivo da
emissora como acervo de programas, vinhetas e músicas.
Toda a grade de programação e pautas para os programas tem sido pensados
e estudados de acordo com a ética e responsabilidade que a Rede do Sistema
Canção Nova de Comunicação procura abordar. Dentre todos os conteúdos
abordados, podemos destacar alguns de maior importância, como: valorização
da família, educação dos filhos, saúde, meio ambiente, catequese sobre os
mandamentos da igreja e a educação no âmbito social.
Assim, a Rádio Canção Nova, por mais um ano, entregou um trabalho
comprometido com a verdade, levando informações com qualidade e de
utilidade pública, sempre respeitando seus ouvintes para que possa manter a
rádio 24 horas no ar, nos 365 dias do ano oferecendo informações e interação.

13 emissoras

compõem a Rede
Canção Nova de Rádio

9 programas

filantrópicos nas
frequências FM 89.1 e
FM 96.3

1200 horas
de programação

24 horas
no ar
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Este é mais um dos principais canais de comunicação da Canção Nova, tendo
sido a primeira forma de propagação da Palavra realizada pela Obra desde seus
primórdios.
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VOLUNTARIADO

Voluntariado
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Aqueles que se propõem ao trabalho voluntário na Fundação João Paulo II promovem, por meio
de assistência e do desenvolvimento social, a educação, o esporte, a cultura, a saúde e o lazer
visando a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, adultos e idosos, como forma de
resgatar a sua dignidade e autoestima.

No ano de 2019, obtivemos um total aproximado de 607 voluntários.

Atualmente, toda a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova possui voluntários atuando em todos
os seus projetos. Independentemente da tarefa, o mais importante no trabalho voluntário é a vontade de
auxiliar, ser proativo e estar motivado. Sem dúvida, o cumprimento da missão de formar homens novos
para o Mundo Novo só é possível com a ajuda dessas pessoas, que doam seu tempo, talento e trabalho:
nossos voluntários.

No geral, contamos com: médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais,
educadores, contabilistas, economistas, administradores, monitores, apresentadores, músicos,
técnicos de rádio e TV e demais profissionais das atividades afins.

Pessoas de todas as idades são acolhidas com cuidado e carinho através de iniciativas que estão
devidamente de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que tipifica
os Serviços Socioassistenciais disponíveis no Brasil.

Ser voluntário é sentir o chamado para servir sem nada esperar. É somar conosco, voluntariamente,
para contribuir com a dignidade humana e sua comunidade.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Muito do que foi feito em 2019 e em todos os anos de existência da Canção Nova se deve a eles:
os voluntários.
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TÍTULOS, SERVIÇOS E CERTIFICADOS
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Certificados
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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 BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Certificada por meio da Portaria 877/2012,
publicada no DOU do dia 03/09/2012.

Registro no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente:

CREDENCIAMENTO INSTITUCIONAL

- Em 30/06/2015, foi protocolado no MDS, o
pedido de Renovação do Cebas, que se encontra em
análise.

Certificado número 10/2006, atualmente renovado
pelo certificado 04/2019

Recredenciamento da Faculdade Canção Nova:
e-MEC: 201359761 - Parecer:

- Em 14/08/2018, foi protocolado no MDS, o
pedido de Renovação do Cebas, que se encontra em
análise.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social - SEADS/SP - 5922/07

Registro no Conselho Municipal de Assistência
Social:
Certificado número 12 de 21/06/2006, atualmente
renovado pelo certificado 04/2019

CNE/CES 381/2018 - Portaria 898 de 06/09/2018,
publicada no DOU de 10/09/2018.
Cursos de Graduação Reconhecidos pelo MEC:

Declaração de Utilidade Pública:
• Estadual: Lei 8.050, de 01 de outubro de 1.992

FILOSOFIA

• Municipal: Lei 446/83, de 27 de setembro de
1.983

Portaria de Renovação do Reconhecimento do
Curso de Filosofia-Licenciatura, nº 916, de 27
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Títulos, Registros e
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de dezembro de 2018, publicada no DOU de
28/12/2018

CEVS 350860301-863-000220-1-2 - Equipamento
(Raio X Odontológico)

JORNALISMO

CEVS 350860301-863-000119-1-6 - Detalhe: 088 Análise Clínica / Patologia Clínica

Portaria de Reconhecimento do Curso de
Jornalismo - Bacharelado, nº 382, de 27 de

CEVS 350860301-865-000027-1-2 - Detalhe: 044 Serviço de Fisioterapia

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;
ADMINISTRAÇÃO
Portaria de Reconhecimento do Curso de
Administração - Bacharelado, nº 915, de 14
de agosto de 2017, publicada no DOU 15/08/2017.
Curso de Graduação Autorizado pelo MEC e em fase
de Reconhecimento
TEOLOGIA
Portaria de Autorização do Curso de Teologia Bacharelado, nº 674, de 4 de julho de
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2017, publicada no DOU 06/07/2017.
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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

Registro do Laboratório de Análises Clínicas no Conselho
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 Estado de
São Paulo CRF da Empresa: Nº 50204
Registro no Conselho de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional - CREFITO: Nº 7068-SP

Balanço

Patrimonial

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade:
Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio - Inscrição
03752
O Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio foi inscrito
no Programa Nacional de Controle de Qualidade - PNCQ
e obteve, no ano de 2014, a classificação de excelente
nas determinações das amostras-controle do ensaio de
proficiência em suas especialidades. Classificação que
havia sido reconhecida em 2008, 2009, 2010, 2012,
2013, 2015, 2016 e 2017. Excelente – PNCQ
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COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TV

Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo CRM da Empresa: Nº 944929
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Fundação João Paulo II
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)

Passivo circulante

Ativo

Ativo circulante

Empréstimos e Financiamentos

2018

12

20.748

28.197

-

17.266

24.871

2019

2018

Fornecedores

Caixa e Equivalentes de Caixa

4

1.710

994

Entidades Ligadas a Pagar

13

1.496

4.466

Contas a Receber

5

9.109

7.285

Outras Entidades Ligadas a Pagar

13

-

144

Contas a Receber de Entidades Ligadas

6

4.469

2.251

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

14

6.760

7.093

Estoques

7

5.440

7.268

Obrigações Tributárias

15

1.121

1.201

Valores a Receber - Êxito Processo Judicial

8

7.368

-

-

260

106

Outros Créditos

-

560

587

Contas a Pagar

16

2.723

2.619

Impostos a Recuperar

-

-

28

Total do passivo circulante

50.374

68.697

Despesas Antecipadas

-

183

46

Notas

2019

2018

28.839

18.459

Empréstimos e Financiamentos

12

29.672

19.640

2019

2018

ICMS - Discussão Judicial

18

12.406

8.783

Provisão para Contingências

19

810

226

-

316

343

Ativo não circulante

Notas
Realizável a longo prazo

Adiantamentos de Clientes

Passivo não circulante

Contas a Receber de Entidades Ligadas

6

617

2.716

Obrig. Imobilizado Vinculado

Outros Ativos do Não Circulante (Condomínio da Fé

9

8.272

7.059

Contas a Pagar

16

3.656

5.281

8.889

9.775

Outras Contas a Pagar Entidade Ligada

13

-

72

Notas

2019

2018

Receitas a Apropriar

17

14.963

9.432

Propriedades para Investimentos

10

30.518

29.705

61.823

43.777

Imobilizado - Próprio

11

206.387

200.692

Notas

2019

2018

Imobilizado - Vinculado

11

293

342

Patrimônio social

20

102.709

101.740

Intangível

11

12.169

12.851

Ajuste de Avaliação Patrimonial

20

56.641

57.379

Total do ativo não circulante

249.367

243.590

Superávit do Exercício

-

15.548

231

Total do ativo

287.095

271.824

Total do patrimônio

174.898

159.350

Total do passivo e patrimônio líquido

287.095

271.824

entre outros)

Ativo não circulante
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2019

Notas

Total do ativo circulante
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Notas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total do ativo não circulante
Patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Passivo e patrimônio líquido
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Fundação João Paulo II
Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)

2018

Custo com pessoal

-

(9.201)

(9.906)

Custo com serviços de terceiros

-

(11.143)

(9.436)

2019

2018

Captação líquida - Doações

21

122.837

115.234

Custo com consumo (água, luz e telefone)

-

(1.122)

(462)

Captação líquida - Vendas de produtos, mercadorias e serviços

22

21.096

15.486

Custo geral

-

(5.280)

(6.374)

23.4

1.019

882

Custo com materiais

-

(724)

(704)

-

1.148

1.032

Depreciação

-

-

-

146.100

132.634

Custo gratuidade concedida

-

(1.019)

(882)

(28.489)

(27.764)

-

1.034

1.278

Mensalidades - Ensino Superior (bolsas de estudo)

23.4

883

Mensalidades - Ensino Básico (bolsas de estudo)

23.4

Outras receitas educacionais
Renúncia fiscal INSS

Renúncia fiscal INSS
Receitas das atividades de Assistência Social
Mensalidades - Ensino Superior (pagantes)

Custos das atividades de Assistência Social
Custo com pessoal

-

(8.354)

(9.269)

1.040

Custo com serviços de terceiros

-

(202)

(156)

7.313

7.457

Custo com consumo (água, luz e telefone)

-

(99)

(51)

-

12

30

Custo geral

-

(315)

(301)

-

1.339

1.402

(62)

(11)

10.581

11.207

23.4

3.376

3.232

Convênios

-

25

58

Custos das atividades com Educação

Renúncia fiscal INSS

-

364

331

Custo com pessoal

3.765

3.621

Receitas das atividades de Educação
Serviços de atendimentos clínicos/hospitalares gratuitos

Receitas das atividades de Saúde
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2019

Notas

Serviços assistenciais gratuitos tipificados
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Notas

Custo com publicidade e divulgação
Custo com materiais

-

(146)

(134)

Depreciação

-

-

-

Custo gratuidade concedida

-

(8.196)

(8.497)

(17.374)

(18.419)

-

(2.145)

(2.132)

Custo com serviços de terceiros

-

(79)

(67)

Custo com consumo (água, luz e telefone)

-

(57)

(49)

Custo geral

-

(105)

(45)

Custo com materiais

-

(229)

(189)

Depreciação

-

-

-

Custo gratuidade concedida

-

(3.376)

(3.232)

Aluguéis

-

1.875

1.800

Conteúdo digital

-

1.288

872

Outras receitas

-

974

3.411

Renúncia fiscal INSS

-

8.452

7.870

Outras receitas - não vinculadas às atividades

12.589

13.953

Custos das atividades com Saúde

(5.991)

(5.714)

Total das receitas operacionais

173.035

161.415

Total dos custos com atividades sociais

(51.854)

(51.897)
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BALANÇO PATRIMONIAL
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Notas

2019

2018

Custo com pessoal

-

(12.773)

(9.377)

Custo com serviços de terceiros

-

(9.275)

Custo com consumo (água, luz, telefone e sinal)

-

Custo com programação

Notas

2019

2018

Receitas Financeiras

24

475

494

(5.843)

Despesas Financeiras

24

(10.339)

(11.597)

(13.509)

(10.974)

Resultado financeiro liquido

(9.864)

(11.103)

-

(7.279)

(8.058)

Custo geral

-

(5.089)

(4.219)

11.554

175

Custo com materiais

-

(157)

(111)

15.548

231

(48.082)

(38.582)
Notas

2019

2018

Renúncia fiscal IRPJ | CSLL | COFINS

-

13.112

2.209

Programação socioeducativa Rádio/TV (se pago fosse)

-

320.902

312.677

Despesas de gratuidades difusas e renúncias fiscais

Notas

2019

2018

Imunidade IRPJ e CSLL

-

(5.262)

(55)

Isenção da COFINS

-

(7.850)

(2.154)

Gratuidade programação socioeducativa Rádio/TV

-

(320.902)

(312.677)

15.548

231

Outros Custos - não vinculadas às atividades sociais (Rádio/TV)

Outras receitas

25

Superávit do exercício
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Gratuidades
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Custo com pessoal

-

(33.110)

(33.788)

Custo com serviços de terceiros

-

(7.181)

(6.794)

Custo com consumo (água, luz, telefone e sinal)

-

(4.192)

(4.745)

Custo geral

-

(3.260)

(3.317)

Custo com materiais

-

(867)

(830)

Depreciação

-

(10.631)

(10.303)

Despesas administrativas

(59.241)

(59.777)

Total dos custos e despesas operacionais

(159.177)

(150.256)

13.858

11.159

Resultado operacional

Superávit do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BALANÇO PATRIMONIAL

93

BALANÇO PATRIMONIAL

Fundação João Paulo II

Das atividades operacionais

2019

2018

15.548

231

2019

2018

10.636

10.358

584

97

Custo Residual de Ativo Imobilizado Baixado

6.382

4.522

Ajuste ao Valor Justo propriedade para Investimentos

(6.005)

(1.042)

Ajuste Impairment (bens do imobilizado)

4.649

-

2019

2018

(1.824)

396

Contas a Receber - Entidades Ligadas

(119)

1.331

Estoques

1.828

191

Valores a receber - Exito Processo Judicial

(7.368)

-

Outros Créditos Ativo Circulantes e Não Circulantes

(1.295)

(3.465)

2019

2018

(7.605)

(320)

(333)

98

Entidades Ligadas a Pagar

(3.186)

597

Obrigações Tributárias

3.543

4.702

Contas a Pagar

(1.521)

6.300

5.531

8.760

127

(393)

19.572

32.363

Superávit do Exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e Amortizações
Contingências Judiciais

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a Receber

Decréscimo (acréscimo) em passivos
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Fornecedores
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Obrigações Trabalhistas

Receitas a Apropriar
Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Das atividades de investimento

2019

2018

-

(6.500)

Aquisições de Imobilizado e Intangível

(21.439)

(20.224)

Caixa líquido provenientes das atividades de investimento

(21.439)

(26.724)

2019

2018

2.583

(5.716)

Aquisições de Investimentos

Das atividades de financiamento com acionistas
Empréstimos e Financiamentos

Caixa líquido provenientes das atividades de financiamento
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

2.583

(5.716)

716

(77)

2019

2018

994

1.071

1.710

994

716

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(77)
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Demonstrações do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
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