Relatório de atividades
ano 2019
ASSOCIAÇÃO ÁGAPE PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Temos muito que agradecer a Deus, porque 2019 foi um ano extraordinário para
a Associação Ágape para Educação Especial. Conferindo os resultados que
alcançamos, estamos com aquela sensação gostosa de dever cumprido. Neste
boletim vamos fazer uma retrospectiva resumida do que pudemos realizar e
vivenciar ao longo do ano.

PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL
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O Ano de 2019 foi um ano de grandes desafios para
a Associação Ágape, porém a Instituição enxergou
estes desafios como oportunidade de crescimento,
avançou e buscou excelência no trabalho.

A Associação Ágape tem por Missão
Promover a inclusão sociofamiliar e comunitária da
pessoa com deficiência no Vale do Paraíba, através
de programas de Assistência Social, Educação,
Saúde, Arte e Esporte.
a
Palavra
do Presidente
No início do ano estabelecemos metas e objetivos
para o ano e nos esforçamos para alcançar tudo que
foi planejado. Quando o ano termina é tempo de
avaliar e repensar para planejar o próximo ano com
mais assertividade.
Na Bíblia lemos no livro de Provérbios “Peça a
Deus que abençoe os seus planos e eles darão
certo”. Prov 16:3 É isso que fazemos, pedimos a
Deus para abençoar os planos que estabelecemos
para a Associação Ágape, crendo que ele sabe o que é
melhor para todos .
Muita gratidão a todos que cooperaram com nosso
trabalho em 2019, que o Senhor Deus os abençoe
muito.
Donisete Geraldo dos Santos
Presidente da AAEE
Junto com as famílias, estamos fazendo os
atendidos voar mais alto.

Dinâmica feita com as famílias em reunião de pais

Agradecimentos aos nossos Parceiros e
apoiadores
*Prefeitura Municipal/ SASC pela parceria com
repasses de recursos para manutenção do Centro
Dia;
*Petrobras pelo patrocínio do Projeto #TôDentro;
*Secretaria Municipal de Educação por fornecer os
itens da Merenda escolar;
*Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pelo
Programa de Bem com a Vida;
*Programa Mesa Brasil pelos alimentos que
recebemos;
*Viação Piracicabana por ceder os ônibus para
transporte dos atendidos nos passeios;
*Ao Programa Voa – Ambev pelas orientações de
gestão;
*Equipe do Credo & Communication da Johnson
& Johnson pelos eventos beneficentes para a
instalação do consultório odontológico;
*Ao clube da Johnson e Cooper Johnson pelos
eventos beneficentes.
* Aos funcionários da Johnson e Ambev que
contribuíram de diversas formas;
*À MVituzzo Construtora e Incorporadora, pelas
doações para nossos projetos;
*Aos nossos doadores (pessoas físicas), por
contribuir com a manutenção da instituição;
• Aos voluntários por se dedicarem ao trabalho
com tanto zelo.
Em 2019 a
Associação Ágape ampliou a
participação em Conselhos Municipais e agora tem
assento nos: CMDCA , CMAS e suplência no
COMUS. A Instituição busca intervir na
formulação das políticas públicas voltadas para
pessoas com deficiência no município, atuando em
favor de garantia de direitos e benefícios para estas
pessoas .
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O Centro dia tem por objetivo : Complementar o trabalho social com 78
famílias assistidas para: prevenir a ocorrência de situações de risco social;
fortalecer a convivência familiar e comunitária; aumentar a autonomia do
usuário para superação de barreiras; diminuir o isolamento social; possibilitar
acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer.

As atividades do Centro dia são mantida através
de parceria com a Prefeitura Municipal de São
José dos Campos.
Durante o ano de 2019 foram realizadas um total
de 279 oficinas, com 78 atendidos sendo :
oficinas criativas, biblioteca e leitura,
círculos
de
convivência,
esporte,
atividades recreativas, passeios , etc.
Oficinas Criativas: tiveram o intuito
desenvolver habilidades já existentes do indivíduo
e de autonomia, na perspectiva individual e
coletiva,
através
de:
Artes
Visuais,
dinâmicas/brincadeiras,
jogos
educativos,
pesquisas,
rodas
de
conversa,
recursos
pedagógicos, temáticas do cotidiano.
No primeiro semestre foi trabalhado o conceito de
Emoções com atendidos, através do filme
“Divertidamente”, atividades lúdicas e dinâmicas
Destaque:
Realização da Campanha contra o abuso
sexual contra crianças e adolescentes (campanha
18 de Maio), esclareceu o porquê da campanha
(caso Araceli), o significado de abuso sexual e do
símbolo da campanha, foi exibido o filme “O
segredo”, reflexões através de roda de conversa e
atividades abordando o tema.
Esporte: Os professores do Programa “De Bem
Com a Vida”, parceria com a Secretaria de Esporte
e Lazer, ofereceram atividades esportivas e de
recreação, com o intuito de estimular e
desenvolver as habilidades, autonomia e
socialização dos atendidos.

Sala de Leitura: Contação de histórias, rodas de
conversa e empréstimo de livros para ler em casa
com a família, desenvolvendo a autonomia,
cuidado e a curiosidade com a leitura.
Projeto Minha História
O projeto “Minha História” possibilitou a
inclusão social jovens e adolescentes com
deficiência, por meio de recursos pedagógicos,
pesquisas, depoimentos sobre a história de vida de
cada um, ludicidade, dinâmicas e jogos. O projeto
proporcionou novas interações, o conceito de
identidade e ampliação do conhecimento
referente a si mesmo e sua história de vida. Houve
troca de experiências e vivências entre os
atendidos e as famílias tiveram grande valia para a
realização do projeto, pois foram encaminhadas
tarefas para serem concretizadas com seus
familiares.
A Prefeitura Municipal repassou em 2019
os valores para execução deste projeto:
R$ 40.688,96 referente ao contrato 56/18 e
R$ 183.100,32 referente ao contrato 07/2019
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Em 2019, o Projeto #TôDentro, patrocinado pela
Petrobras, através do Programa Petrobras
Socioambiental, atendeu 90 adolescentes e jovens com
Deficiências e ou dificuldades de Aprendizagem, usando a
Arte como recurso para a Inclusão Social.

O objetivo geral do #TôDentro é : Promover a
educação, capacitação e inclusão de jovens e
adolescentes com deficiência ou dificuldades de
aprendizagens, do município de São José dos
Campos, estimulando a superação de barreiras e
preparando-os para a vida adulta.
Por meio de Oficinas de Teatro, Dança, Artes
Plásticas e Música, os atendidos foram
estimulados a superar as barreiras e
preparando-se para vida adulta.
Além das Oficinas de Arte, o projeto também
ofereceu Oficinas para a Capacitação para o
Mercado de Trabalho e Mídias Digitais,
como suporte para à formação dos jovens para o
trabalho e para a geração de renda.
Quantidade de oficinas realizadas
TEATRO – 88 Oficinas;
MÚSICA – 88 Oficinas;
ARTES PLÁSTICAS – 92 Oficinas;
DANÇA – 92 Oficinas;
MÍDIAS DIGITAIS – 68 Oficinas;
CAPACITAÇÃO PARA O MERCADO DE
TRABALHO – 68 Oficinas;
O tema Principal das oficinas e a preservação do
meio ambiente através da reciclagem e da
coleta seletiva do lixo reciclável

Foram realizados 08 Passeios e visitas com
os atendidos, dentre eles:
Visita à estação de tratamento de Água da
SABESP

Visita ao Museu Interativo de Ciências

Sessão de cinema para assistir ao Filme
“O Rei Leão” com atendidos e famílias.

A Petrobras repassou neste ano a importância de
R$ 342.034,57 para a execução do Projeto
# TôDentro
O Projeto #TôDentro é um projeto de Inclusão
social.
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Projeto Mulheres Ágape tem por objetivo
fortalecer, desenvolver e capacitar mães , para que
tenham uma vida social e econômica mais digna e
autônoma, visando o enfrentamento das diversas
formas de vulnerabilidades vivenciadas no
cotidiano.

No ano 2019 o projeto Mulheres Ágape
alcançou resultados extraordinários. Foram 83
OFICINAS DE COSTURA e 44
OFICINAS DE ARTESANATO realizadas.
Ao todo tivemos a participação de 47 mulheres,
que aprenderam a fazer modelagem e costurar
saias, blusas e calças, assim como diversas técnicas
de bordados, crochê na malha, costura criativa e
fazer diversos modelos de bonecas.
As mulheres se encontraram semanalmente,
desenvolveram novas amizades, conversaram,
compartilharam suas dificuldades, riram muito,
aprenderam e produziram lindos itens de costura
e artesanato.
Foram publicados na página do Projeto Mulheres
Ágape no Facebook 04 novos itens por mês.
Nossa gratidão à Professora de costura Inara e ás
professoras voluntárias de artesanato, Silvana,
Vilma, Elene, Lydia, Deise e Leda .
As despesas deste projeto foram pagas com
recurso do Patrocínio Petrobras para o
Projeto #TôDentro.
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Eventos Ágape
Fizemos muitos eventos em 2019 mas alguns
merecem um destaque especial.

Pizza arrecadou R$ 21.600,00
Aconteceram nove eventos de produção e venda de
pizzas no ano 2019. O lucro destes eventos
contribuiu com a manutenção da Associação.

Paella Solidária Ágape arrecadou
R$ 2.800,00
No Mês de Setembro tivemos mais um evento da
Paella Solidária Ágape organizada pela
querida Ana Prilips e amigos da Johnson. Este
Jantar foi um sucesso, além de saborear a
deliciosa Paella os presentes contribuíram com a
Associação Ágape.

Festa da Primavera arrecadou R$ 1500,00
No dia 21 de Setembro comemoramos e “ Dia
Nacional de Lutas e conquistas das Pessoas com
Deficiência” e o início da Primavera com uma festa
maravilhosa com muitas guloseimas deliciosas e
apresentações artísticas de tirar o fôlego.

Festa da Primavera

Café de agradecimento aos Voluntários
Encerramos o ano com um café da manhã em
homenagem aos voluntários da instituição,
pessoas que dedicam seu tempo para enriquecer
ainda mais o trabalho ofertado pela entidade. O
trabalho dessas pessoas é de grande valia para que
no final obtenhamos um trabalho de excelência
aos usuários.
Com isso, foi um momento de confraternização e
agradecimento pelo lindo gesto de voluntariado
que cada um exerceu durante o ano em diversas
áreas de atuação na Associação Ágape.
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Os eventos com participações dos atendidos da
Associação Ágape foram destaque. Tivemos
diversas participações em programação de TV e
Rádio.

Semana do dia das mães
Em maio fizemos uma linda homenagem para as
mães da Ágape oferecendo dois dias de beleza e
cuidado. Foi oferecido um lanche especial muito
delicioso e rico em itens de guloseimas. As mães
puderam fazer unhas, massagens, maquiagem e
arrumar o cabelo. Elas ficaram lindas e felizes.

Participação na OREE Olimpíada recreativa
Esportiva Especial. Tivemos medalhistas em
diversas modalidades.
Alguns atendidos
participaram das diversas
modalidades esportivas, Atletismo (Salto em
distância, corrida 20m e lançamento de peso) e
Vôlei. Também participaram do Festival de Dança
com destaque.

Outras Atividades:
-Reunião com famílias
Foram realizadas 10 reuniões com famílias de
atendidos durante o ano de 2019
-Atividades em grupo com as famílias e
atendidos.: Ao longo do ano foram realizadas
05 rodas de conversa com atendidos e familiares.
-Palestras para familiares:
Tivemos duas palestras ministradas para as
famílias com os seguintes temas : Economia
domestica e Benefício de Prestação continuada BPC.
-Repasse de Alimentos (cesta básica)
Foram feitos repasses de cestas básicas de
alimentos para 13 famílias em situação de
vulnerabilidade social.

Nossos projetos apareceram na mídia
Participamos de programas da TV Câmara, TV
Novo Tempo, programa de rádio A voz do Vale na
Radio Logos FM. Tivemos artigos sobre a Ágape
publicados no Jornal Diário da Região e Revista
Urbanova.
No dia 8/09/19 a TV Vanguarda, que é
afiliada da Rede Globo exibiu reportagem
no Jornal da Vanguarda sobre as oficinas
de artes plásticas do Projeto #TôDentro.

O link do programa é:


https://globoplay.globo.com/v/7913798/
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Os avanços na gestão da Instituição decorreram
de capacitações oferecidas ao longo do ano e da
dedicação e empenho da equipe da Associação

Participação no programa VOA- ambev
Em 2019 a Associação Ágape
participou pela segunda vez do
programa VOA
que é um
programa da Ambev para auxiliar as organizações
na área de Gestão. Recebemos orientações
preciosas que tem levado a Ágape para um novo
patamar na área de gestão. Agradecemos o nosso
mentor o Athos Américo de Biselli de Lourenço e à
auditora Juliana Grande pelas orientações e pela
atenção que tiveram conosco.

Semana da Aceleração na Johnson e
Johnson 03/10 e 04/10
A Associação Ágape
participou, pelo segundo
ano, da Semana de
aceleração promovida pela
Johnson e organizado pela Phomenta. Foi um
tempo de troca e aprendizado que certamente já
tem refletido na melhoria da gestão e do trabalho
da instituição.
Projeto SORRISOS ESPECIAIS

Participação no Conexões Éticas do
Terceiro Setor de 21/10 a 25/10

A Associação Ágape para
Educação Especial
participou da segunda
turma do projeto Conexões
Éticas do Terceiro Setor,
durante cinco dias em
Brasília, com 20 OSCs parceiras da Petrobras para
construirmos juntos caminhos que facilitem ainda
mais o nosso trabalho. O projeto tem como objetivo
a troca de experiências, a construção de redes e o
fortalecimento da gestão e da ética.

O projeto de prevenção em odontologia, que
aconteceu este ano, que teve a parceria com
estudantes da Faculdade de Odonto da UNIVAP, é
o início do projeto SORRISOS ESPECIAIS, que vai
oferecer tratamento odontológico aos nossos
atendidos. O consultório odontológico da
Instituição está na fase final de instalação.
Consultório Odontológico
Com o apoio de funcionários da Johnson &
Johnson que fazem parte do grupo do Credo &
Comunication, foi arrecadado o valor de
R$ 22.000,00 para a instalação do consultório
odontológico da instituição. As obras já começaram
e a previsão de estarem concluídas em janeiro de
2020.

ASSOCIAÇÃO ÁGAPE PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Helsinque 124, Vila Letônia – São José dos Campos – SP
Fone : (12) 3931-5722 Home : www.agape-sjc.org.br
Facebook: Associação Ágape para Educação Especial
Instagram: https://www.instagram.com/associacao_agape/?hl=pt-br

