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O Projeto #TôDentro é uma tecnologia de inclusão social, que foi desenvolvido
pela Associação Ágape para Educação Especial, patrocinado pela Petrobras
através do programa Petrobras Socioambiental, teve como objetivo geral:
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, assim como oferecer capacitação e oportunidade de geração de renda
para as mães/responsáveis dos assistidos. Os participantes diretos foram 90
adolescentes, jovens e adultos com deficiência ou dificuldades de aprendizagem,
bem como 30 mães/responsáveis, totalizando 120 participantes. O projeto
forneceu oportunidade para explorarem as diversas linguagens da arte de forma
interligada dentro de contexto contemporâneo, fomentando a conscientização
no processo de uma inclusão real da pessoa com deficiência na sociedade. A
Arte teve um papel fundamental na construção do conhecimento, pois envolveu
a sensibilidade, expressão e afetividade, as atividades artísticas melhoraram a
autoestima e maturidade emocional, permitindo que as conquistas geradas
nesse processo promovessem a aproximação dos diversos grupos de pessoas
buscando alcançar uma sociedade inclusiva. Também foram trabalhados os prérequisitos para o mundo do trabalho inclusivo. As 30 mães/responsáveis pelos
assistidos puderam participar de oficinas de capacitação para a geração de renda
alternativa, enquanto os assistidos estavam nas atividades do projeto. Para os
adolescentes, jovens e adultos com deficiência, o projeto ofereceu oficinas de
artes plásticas, dança, música, teatro, mídias digitais e capacitação para o
mundo do trabalho, assim como visitas a lugares públicos, realização de
apresentações artísticas encenadas pelos assistidos e participação em eventos
inclusivos. Para as mães/responsáveis dos assistidos com deficiência, o projeto
promoveu a capacitação e empoderamento destas mulheres, através de aulas
semanais de costura, empreendedorismo e outras atividades de
manufatura/artesanato para geração de renda. De forma geral, foram
trabalhados os temas da inclusão, preservação do meio ambiente e valores
socioambientais. Também ocorreu a montagem e apresentação do espetáculo
artístico denominado “O REI e a ROSA no mundo da sustentabilidade”,
envolvendo os participantes, familiares e comunidade.
Palavras Chave: Pessoa com deficiência. Ensino da Arte. Capacitação. Trabalho
inclusivo. Inclusão social.
* Gestora da Associação Ágape para Educação Especial
** Coordenadora do Projeto #TôDentro,
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INTRODUÇÃO

– REVAP. Além dos 90 atendidos, também foram oferecidas oficinas semanais de
costura e artesanato e empreendedorismo, sendo que a meta para estas oficinas
era de 30 mães dos atendidos que permaneciam na instituição no período que
seus filhos frequentavam as atividades do projeto No ano 2019 as atividades do
Projeto aconteceram de forma presencial, na sede da Associação Ágape para
Educação Especial, situada na Rua Helsinque 124, Vila Letônia em São José dos
Campos. Porém, em março de 2020, com o surgimento da Pandemia COVID 19 e
a necessidade do isolamento social, o formato foi alterado para o formato
online. Os atendidos, cada um na sua casa, acompanhavam as oficinas por meio
de vídeos gravados pelos monitores. Como recurso digital foi usado o aplicativo
WhatsApp, por ser mais acessível e conhecido dos pais e responsáveis. As
atividades foram encaminhadas no dia e horário que a oficina acontecia, quando
era presencial, para manter a rotina que os atendidos estavam acostumados. Em
cada atividade o participante era desafiado a realizar a tarefa e encaminhar as
fotos/vídeos, que comprovavam a presença na Oficina. Os atendidos também
participaram semanalmente das lives (aulas ao vivo) pela plataforma Google
Meet, desenvolviam as atividades juntamente com os monitores, conversavam
com os colegas, tiravam dúvidas, além de ser um momento de bate-papo e
integração com a turma.
As oficinas do projeto tiveram início em janeiro de 2019 e aconteceram até o
final de março de 2021, sendo que o período de duração total de atividades das
oficinas do Projeto #TôDentro foi de 27 meses, contando o tempo de atividades
presenciais e online. Nas atividades do Projeto #TôDentro, foram trabalhados
temas relacionados a Educação Ambiental, interiorização de valores humanos,
diversidade e cultura de paz.

O Projeto #TôDentro é uma tecnologia de inclusão social de pessoas com
deficiência, desenvolvida pela Associação Ágape para Educação Especial no
município de São José dos Campos, São Paulo, que recebeu o Patrocínio da
Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental.
O objetivo geral do projeto #TôDentro foi: 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, assim como oferecer
capacitação e oportunidade de geração de renda para as mães/responsáveis dos
assistidos.
A Associação Ágape para Educação Especial é uma Organização Social da
Sociedade Civil do município de São José dos Campos – SP, que possui grande
experiência no trabalho voltado para pessoas com deficiência, pois atua nesta
área desde sua fundação no ano 1996. A instituição desenvolveu um projeto
anterior denominado Despertar Talentos que também ofereceu oficinas de Arte
para pessoas com deficiência, com duração de 05 anos, de 2013 a 2017 e
superou as expectativas nos resultados e objetivos alcançados, de forma que a
Associação ficou motivada a continuar trabalhando com arte para contribuir
com o desenvolvimento das pessoas com deficiência e fomentar a inclusão
social dessas pessoas. A Associação Ágape para Educação Especial é referência
no município de São José dos Campos em relação ao trabalho que vem
desenvolvendo para a inclusão dessas pessoas na sociedade. A Associação
Ágape dispõe de espaço físico ideal para o desenvolvimento do projeto, com
diversas salas adaptadas e equipadas, quadra poliesportiva, refeitório, cozinha,
banheiros adaptados, assim como boa quantidade de equipamentos de som e
instrumentos musicais, armários, computadores, impressoras, tablets e câmera
filmadora.
O Projeto #TôDentro iniciou as atividades em novembro de 2018, teve como
meta de atendimento, 90 adolescentes, jovens e adultos com deficiência (física,
visual, auditiva, intelectual), ou dificuldades de aprendizagem, residentes no
município de São José dos Campos, sendo que 50% dos atendidos eram
moradores da Região Leste do município, onde se situa a refinaria Henrique Lage
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REALIDADE SOCIAL E JUSTIFICATIVA
Dados do relatório Mundial da Pessoa com Deficiência, da OMS ( Organização
Mundial de Saúde), pesquisa feita no ano 2011 em 56 países, onde a taxa média
mundial de prevalência de deficiências entre a população adulta com idade de
18 anos ou mais, derivada da Pesquisa Mundial de Saúde foi de 15,6% variando
de 11,8% nos países de maior renda a 18,0% nos países de renda mais baixa.
Já de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, no Brasil, 0,8% da
população declarou possuir deficiência intelectual, não havendo diferença
significativa entre as Grandes Regiões. Os percentuais mais elevados de
deficiência intelectual foram estimados para as pessoas sem instrução ou com
fundamental incompleto, tanto para quem nasceu com a deficiência (0,9%)
como para quem a adquiriu devido a doença ou acidente (0,5%). Em 2013,
54,8% da população com deficiência intelectual possuía grau intenso ou muito
intenso de limitação, ou ainda não conseguia realizar suas atividades habituais,
tais como ir à escola, brincar e trabalhar. Essa foi a maior proporção de limitação
encontrada nas quatro deficiências investigadas.
Quando se busca dados oficiais para o levantamento da realidade do município
de São José dos Campos, relacionada às pessoas com deficiência, a pesquisa
denominada 1º Censo da Pessoa com Deficiência realizada pela Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, concluída no ano 2010 é uma referência,
que apresentou resultados extremamente interessantes para nortear políticas
públicas de assistência às pessoas com deficiência do Município. Quanto ao
Perfil Geral levantado na pesquisa 1º Censo da Pessoa com Deficiência, concluiuse que considerando o número de habitantes do município, mais de 11% da
população de São José dos Campos apresenta uma ou mais deficiência. Levando
se em conta que o IBGE fez a estimativa de população para o município em 2017
de 703.219 pessoas podemos inferir que o número de pessoas com deficiência
no município é de 77.354. O relatório deste Censo indica que 58% das pessoas
com deficiência do município não frequentam escolas e 87% não frequentam
atividades culturais. Embora a demanda seja significativa, os serviços voltados
para estas pessoas no município de São José dos Campos são ainda
insuficientes.

Na área cultural e artística, até o momento, não há iniciativas do poder
público do município para desenvolver políticas ou serviços voltados para
esta população. As iniciativas das instituições privadas são tímidas e
precárias devido à falta de recursos.
Pessoas com deficiência geralmente não desenvolvem adequadamente seu
potencial por falta de situações ensino-aprendizagem mais condizentes com
suas necessidades individuais. Por isso, o projeto #TôDentro ofereceu recursos e
metodologias que vieram ao encontro de suas necessidades específicas. O uso
das linguagens da arte promove o desenvolvimento da pessoa com deficiência,
permitindo que as conquistas geradas nesse processo promovam a sua
aceitação e inclusão na sociedade. A Arte exerce um papel fundamental na
construção do conhecimento, pois envolve a sensibilidade, expressão e
afetividade, quando bem encaminhadas, as atividades artísticas melhoram a
autoestima o desenvolvimento afetivo e facilitam a capacidade de se relacionar
e de se adequar à sociedade. O tema da sustentabilidade foi abordado também,
por ser de grande relevância nos dias atuais. Acreditamos que despertar nas
crianças, adolescentes e jovens o conhecimento dos problemas ambientais e as
formas para resolvê-los é uma iniciativa muito necessária, porque conduz à
aprendizagem das práticas de sustentabilidade.
Pessoas com deficiência têm muita dificuldade de se posicionarem no mercado
de trabalho, não somente por conta de suas limitações intrínsecas para a busca
de um espaço, mas principalmente devido à falta de oportunidades e quebra dos
paradigmas sociais e empresariais sobre o uso das capacidades das pessoas com
deficiência. Em especial, pessoas com deficiência intelectual sofrem mais as
consequências dessa segregação.
Uma sociedade inclusiva implica uma mudança no foco de atenção, tornando-se
incisiva a responsabilidade no suporte físico, psicológico, social e instrumental,
garantindo a participação ativa de todos. Com este foco o Projeto #TôDentro
capacitou os participantes nas habilidades e pré-requisitos para o trabalho
inclusivo.
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METODOLOGIA
O início
A construção da metodologia do Projeto #TôDentro envolveu educadores
sensibilizados, a respeito da Arte realizada com a participação proativa das
pessoas com deficiência, educadores de teatro, dança, música, arte plástica e
pedagogas, afinados com esta proposta e com boa experiência e atuação nas
respectivas áreas. Os profissionais apresentaram sua proposta de trabalho com a
metodologia de cada área.
A partir deste material e de reuniões com o grupo de profissionais, foi elaborado
o projeto que teve início de atividades com a divulgação e busca de parceiros
para sua execução.
Após a aprovação do projeto pela Petrobras e a assinatura do contrato de
patrocínio, foi aberto processo seletivo e contratação da equipe de profissionais
para atuar no Projeto e logo em seguida aconteceram reuniões de capacitação e
planejamento.
Os Profissionais contratados em regime CLT por 40 horas semanais foram:
Coordenadora do Projeto, Coordenadora Pedagógica, Auxiliar Administrativo e
Cozinheira. Foram contratados também 10 Profissionais Especialistas: Monitores
e Auxiliares das Oficinas, por prestação de serviços -MEI, com remuneração por
hora trabalhada. A Associação Ágape disponibilizou a Assistente Social e a
Auxiliar de Serviços Gerais para atuar no projeto como contrapartida ao
patrocínio.
Foi desenvolvida a logomarca, para criar a identidade do Projeto, a qual foi
aplicada em todos os materiais produzidos, tais como: camisetas, mochilas e
squeeze para os participantes e coletes para os monitores. A logomarca também
foi aplicada em folder e nas redes sociais do Projeto.
No início do Projeto #TôDentro, foi necessário mobilizar o Público Alvo para a
participação, priorizando a Zona Leste de São José dos Campos conforme
solicitado pela Patrocinadora. Para isso foram desenvolvidas várias ações:

O projeto foi divulgado através de visitações em instituições especializadas do
município e em reuniões dos conselhos de assistência social (CMAS) e de
direitos da criança e do adolescente (CMDCA). Também foi realizada a
divulgação no Conselho de Públicos da Zona Leste de SJC e nas escolas desta
região. Também foram realizadas divulgações na rede socioasssintecial, como
CREAS, CRAS e Ambulatorio Saude Mental.
A partir do primeiro mês do Projeto #TôDentro foram abertas as inscrições para
os participantes, sendo que 50% das vagas, foram reservadas para os
interessados que residem na Região Leste do Município de São José dos
Campos.
Os interessados e familiares eram acolhidos na instituição pela Coordenadora do
Projeto e preenchiam a ficha de inscrição, depois agendavam anamnese e
avaliação socioeconômica da família com a Assistente Social. Estes
procedimentos tiveram a finalidade de conhecer mais sobre o contexto familiar
de cada participante, suas necessidades específicas e os apoios que precisavam.

www.agape-sjc.org.br
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Rotina das atividades
Os 90 inscritos, fizeram suas escolhas quanto às oficinas que desejavam participar.
Eles puderam escolher duas oficinas de Arte para participarem. Havia 45 vagas para
cada modalidade de oficina (música, teatro, artes plásticas e dança). As oficinas de
Mídias Sociais e Capacitação para o Mercado de Trabalho Inclusivo tinha 30 vagas
disponíveis cada uma e para participar nestas oficinas, os atendidos foram
observados durante dois meses, com o objetivo de verificar se possuiam as
condições necessárias para que pudessem usufruir com qualidade dos conteúdos
desenvolvidos.
As atividades do projeto aconteceram nas segundas, quartas, quintas e sextas
feiras no horário de 14h às 17h.

Horário

Segunda Feira

Quarta Feira

Quinta

Atividades presenciais

Sexta Feira

Feira
Das 14h às

Turma 1 –

Turma 1 mídias sociais

15h20

Música

Das 15h40

Turma 2 –

às 17h

Música

Das 14h às

Turma 1 –

Turma 1 Capacitação

15h20

Teatro

para o trabalho

Das 15h40

Turma 2 –

Turma 2 Capacitação

às 17h

Teatro

para o trabalho

Turma 1 – Artes
Passeios,

Turma 2 mídias sociais

visitas e
excursões.

Plásticas
Turma 2 – Artes
Plásticas
Turma 1– Dança

Turma 2– Dança

Atividades online em tempos de isolamento social
www.agape-sjc.org.br
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No dia a dia, os atendidos chegavam na instituição e eram direcionados para a
quadra poliesportiva onde estava organizada uma grande roda de cadeiras. Os
que chegavam antes do horário, ficavam à vontade e tinham oportunidade de
conviver e compartilhar conversas até o início das atividades, sempre sob
supervisão de uma funcionária. Eram momentos de trocas permeados de muita
alegria.
Às 14h iniciava a atividade de acolhimento, com a participação da Coordenadora
do Projeto e dos monitores das oficinas. Os atendidos, sentados em roda, junto
com a equipe, cantavam a música de acolhida como forma de salientar o início
da rotina das atividades. Neste período, também aconteciam os avisos
referentes ao funcionamento do Projeto. Em seguida era feita a chamada e cada
monitor acolhia sua turma e se dirigia para a sala da sua oficina. Cada
modalidade de oficina tinha um monitor e um auxiliar, ambos profissionais com
formação na área específica da oficina.
As oficinas tinham a duração de 1hora e 20 minutos e entre uma oficina e outra
os atendidos se dirigiam ao refeitório para lanchar. O horário de lanche tinha
duração de 20 minutos sendo que antes do lanche os atendidos se dirigiam ao
lavatório para lavar as mãos e depois ao refeitório para se servirem do lanche.
Como a Instituição recebe os produtos da Merenda Escolar, o lanche quase
sempre era uma refeição (almoço), pois muitos atendidos vinham de bairros
distantes e alguns não tinham uma refeição ideal em suas casas. Neste período
do lanche, os Monitores das oficinas e a Coordenadora do Projeto
supervisionavam os atendidos, pois era um tempo oportuno de aprendizado
sobre: alimentação saudável, não desperdício de alimentos, etiqueta à mesa,
respeito, amizade, valores humanos, etc.
Após o lanche os monitores acolhiam as outras turmas para o segundo horário
de oficina.

As oficinas tinham metodologias próprias dentro de cada área trabalhada.
Porém houve uma confluência de temas, objetivos e metas, para resultar na
montagem de um espetáculo artístico que envolveu todas as áreas, de forma
que os participantes tiveram oportunidade de praticar e demonstrar o que
aprenderam através de apresentações artísticas para a comunidade.
Nas oficinas foram trabalhados os temas; inclusão real das pessoas com
deficiência na comunidade, preservação do meio ambiente e valores
socioambientais, de forma que a culminância do projeto e do trabalho realizado
nas oficinas foi a montagem do espetáculo artístico: “O REI E A ROSA no Mundo
da Sustentabilidade”. Ocorreram ensaios frequentes para aprimoramento das
apresentações artísticas, as quais aconteceram em diversos locais no município,
para a comunidade em geral. O Espetáculo completo foi apresentado na Festa
da Primavera da Associação Ágape em 21 de setembro de 2019, para um público
de 450 pessoas e em outros locais da comunidade. Com a pandemia do Covid19 e a necessidade do isolamento social os ensaios passaram para o formato
online, com os participantes ensaiando em suas casas, por meio de recursos
tecnológicos e orientados pelos monitores. Depois dos ensaios online, foram
realizadas as gravações cena a cena, com turmas de 4 participantes cada uma.
Dessa forma respeitamos as recomendações do OMS e mantivemos o
distanciamento entre os atendidos. Após as gravações terem sido realizadas, os
arquivos foram editados, para a apresentação do Espetáculo. Foi realizado um
evento em formato Online, no dia 27 de março de 2021, transmito pelo Youtube,
para apresentar o Espetáculo “O Rei e a Rosa no Mundo da Sustentabilidade”.
Todas as atividades do Projeto foram desenvolvidas com objetivo de promover a
Educação de adolescentes, jovens e adultos com deficiência ou dificuldades de
aprendizagens, estimulando a superação de barreiras
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Metodologia das Oficinas
Oficina de Artes Plásticas.
Aconteceram oficinas de Artes Plásticas semanais para duas turmas, sendo que
no total foram ministradas 303 horas de oficina presencial e 204 horas de oficina
online, totalizando 507 horas de Oficina de Artes Plásticas desenvolvidas.
No planejamento das oficinas foram definidos os temas trabalhados e os
materiais utilizados. As aulas, em um ambiente propiciador de experimentações,
permitiram a abertura para uma expressividade livre, assim como a alteridade,
entendida como o respeito dos diferentes modos de linguagem e de expressão,
que têm como base as histórias pessoais, as marcas digitais de cada um. Assim,
foram tomados como base os estudos de psicólogos no processo cognitivo
diante da percepção de Lev Vygotsky e Rudolph Arnheim e artistas como Sayaka
Kajita e Jane Perkins que destacam a reciclagem e a reutilização de materiais
como forma de nutrir e gerar atitudes positivas a caminho do desenvolvimento
sustentável, desenvolvendo esculturas, diversas atividades e construção de
brinquedos. A criatividade vem com a observação e com a vivência.

Oficina de Dança.
Foram ministradas 303 horas de oficina presencial e 204 horas de oficinas
online, totalizando 507 horas de Oficinas de Dança realizadas.
A dança teve como embasamento teórico de Henry Lefebvere, sobre o
movimento Hip-Hop organizado, desenvolvendo a coreografia colaborativa
através da cultura Hip-Hop, contribuindo nas tramas dos laços de solidariedade
onde a comunicação e a afetividade, ocorrem de forma efetiva. Todas estas
relações que são elaboradas servem de base para que os participantes
Hiphoppers se contraponham de forma global, dando novos contornos ao HipHop, hibridizando de forma consciente com os aspectos culturais locais, a fim de
dar uma identidade única e particular, levando a um processo dialógico entre a
ordem local e a ordem global.
No planejamento de aulas foram definidos os temas e ritmos que foram
trabalhados e os materiais que foram utilizados, levando-se em conta as

habilidades de cada aluno suas capacidades físicas e cognitivas.
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Oficina de Música
Foram realizadas oficinas semanais de Música para duas turmas, da seguinte
forma: 291 horas de oficina presencial e 210 horas de oficina online, totalizando
501 horas de Oficinas de Música executadas.
No que diz respeito à parte musical, a metodologia está fundamentada nas
experiências de educadores como Carl Orff, Violeta Hemsy de Gainza e Ilza
Zenter Leme Joly. Partindo de atividades lúdico-pedagógicas orientadas, os
alunos fizeram os primeiros contatos com os instrumentos musicais de
percussão, vivenciaram práticas básicas de técnica de execução, noções de pulso
musical, andamento, pausa e ritmo, desenvolveram a percepção de si e do outro
e o respeito mútuo. As aulas foram intercaladas entre a percussão e o canto.
No planejamento de aulas foram definidos os temas e ritmos trabalhados e os
materiais utilizados, levando-se em conta as habilidades do atendido e suas
capacidades cognitivas, os participantes fizeram contatos com os instrumentos
musicais de percussão, vivenciaram técnicas de execução, noções de pulso
musical, andamento, pausa e ritmo, desenvolveram a percepção de si e do outro
e o respeito mútuo.

Oficina de Teatro.
Foram realizadas oficinas semanais de teatro para duas turmas, 291 horas de
oficina presencial e 210 horas de oficina online, totalizando 501 horas de
Oficinas de Teatro desenvolvidas.
A iniciação teatral teve metodologia baseada em trabalhos práticos, através dos
métodos da pedagoga americana Viola Spolin e do brasileiro Augusto Boal, que
utilizam jogos teatrais e os improvisos, como principais meios para o
desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos/jogadores. A dinâmica
estabelecida através dos jogos ajudou a desenvolver a coordenação motora,
rapidez de raciocínio, comunicação, potencialidades e a afetividade. No final,
houve experiência cênica inter-relacionando as áreas artísticas do projeto
(Teatro/Dança/Arte e Música) que foi a montagem do Espetáculo “O Rei e a Rosa
no Mundo da Sustentabilidade”. Os Jogos teatrais foram exercícios lúdicos,
divertidos e estimulantes, e desenvolveram comunicação, entusiasmo,
automotivação, autoestima e maturidade emocional.

www.agape-sjc.org.br
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Oficina de Capacitação Digital
Foram Ministradas oficinas semanais de capacitação digitail para duas turmas.
No total, foram ministradas 231 horas de oficina presencial para duas turmas–
devido ao isolamento social não foi possível dar continuidade a esta atividade
por falta de equipamentos e recursos para os participantes em suas casas. No
ambiente criado e implantado para este Projeto – o laboratório de informática –
foram desenvolvidas atividades voltadas para as capacidades cognitivas e para o
ensino e preparo dos participantes para o mundo de trabalho. Os participantes
desta oficina puderam vivenciar o uso de ferramentas tecnológicas, dentro de
sua capacidade de desenvolvimento, e passaram a ter meios de divulgar sua
própria identidade social. Tiveram contato com técnicas de criação, uso e edição
de vídeo, métodos para registrar e editar fotos, assim como aprenderam
ferramentas básicas no uso da informática, de forma a prepará-los para a
inclusão social e participação efetiva no mundo do trabalho.

Oficina de Capacitação com foco no Mundo do Trabalho
Foram ministradas oficinas semanais de capacitação para duas turmas,
totalizando 453 horas de oficina, sendo 231 horas em formato presencial e 222
horas em formato Online. A capacitação dos jovens adultos com deficiência
dependeu do desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, e teve como foco
o ensino e preparo dos mesmos para o mundo de trabalho. O desafio foi grande,
entretanto promover a inclusão, de fato, das pessoas com deficiência na
sociedade, passa pela transposição de barreiras, situação com a qual elas já estão
acostumadas. A Instituição proporcionou aos atendidos o ambiente e
conhecimento adequados para a prontidão nos pré-requisitos para o trabalho
inclusivo.

www.agape-sjc.org.br
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Foram realizadas reuniões bimestrais com familiares dos participantes para
tratar do andamento específico do projeto e desempenho dos atendidos,
mobilizando as famílias para participação ativa no projeto. As reuniões
aconteceram no mesmo período das oficinas. A reunião iniciava com uma
dinâmica visando à integração das famílias, a necessidade de união do grupo na
busca/empenho pela inclusão social de todos, e o incentivo à participação
destes no próprio projeto. As reuniões foram dirigidas pelas Coordenadoras do
Projeto com a participação da assistente social da instituição, com intuito de
relatar o andamento das atividades e programações assim como apresentar aos
responsáveis o desempenho dos participantes.

Com a intenção de promover a INCLUSÃO social dos participantes com
deficiência, foram realizadas, visitas e passeios com participação das famílias.
– As visitas ocorreram em lugares públicos e os familiares eram convidados a
participar. Esta atividade incluiu transporte e alimentação para todos. O objetivo
dessas ações foi proporcionar a inclusão dos assistidos do projeto na sociedade,
além de estimular a família a perceber a sua autonomia, elevando a confiança na
capacidade do projeto e da instituição e, por fim, oferecer a esse público de
pessoas com deficiência, muitas vezes vulnerável, o olhar autocrítico de que
estão participando efetivamente na sociedade, percebendo-se incluídos.

Reuniões de pais a cada bimestre

Reuniões de pais em tempos de pandemia
www.agape-sjc.org.br
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Apresentações artísticas foram realizadas na Associação Ágape e em diversos
locais - os ensaios aconteceram durante as oficinas. As apresentações puderam
ser apreciadas por diversos públicos do Município de São José dos Campos. É
por meio das Apresentações Artísticas que os atendidos puderam demostrar
seus talentos e potencialidades, sensibilizando o público em favor de uma
sociedade mais justa equilibrada e igualitária.
Participação de eventos inclusivos no município. –Os atendidos participaram
das Olimpíadas Recreativas Esportivas Especiais, promovida pela Prefeitura
Municipal e conquistaram medalhas em várias modalidades esportivas. A
Associação Ágape é convidada a participar deste evento, fazendo a inscrição da
instituição e dos atendidos via formulário. A divulgação é feita pelos
organizadores do evento, também reforçada pela própria Ágape.

O Projeto #TôDentro também apoiou a promoção da CAPACITAÇÃO e
EMPODERAMENTO das mães/responsáveis dos participantes, oferecendo
oficinas de Costura, empreendedorismo e outras atividades de artesanato
visando geração de renda e melhoria da qualidade de vida destas famílias.
Foram ministradas 342 horas de oficina presencial e oficinas 78 em formato
Online, totalizando 420 horas de Oficina de Costura e artesanato. No ano 2019,
as oficinas aconteceram no mesmo horário das outras oficinas que os filhos
participavam, período em que algumas mães permanecem na Instituição à
espera dos filhos. As oficinas tiveram foco na geração de renda, através de
costura e manufatura/artesanato. Diversas técnicas e materiais foram
empregados durante as oficinas, sempre optando por materiais reciclados ou
reaproveitáveis. As oficinas tinham a duração de 3 horas, divididas em duas
etapas de 1h 20 minutos com intervalo para lanche. As peças manufaturadas
pelas participantes foram expostas ao público, e também tiveram fotos
publicadas nas mídias sociais, visando promover a exposição do trabalho das
mães, e sensibilizar o público externo quanto às atividades realizadas pelo
projeto em prol dos adolescentes e jovens com deficiência.

Link da página de exposição dos trabalhos das mulheres:
Apresentações artísticas e exposições de trabalhos realizadas fora da instituição.

https://www.facebook.com/projetomulheresagape

www.agape-sjc.org.br
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RESULTADOS
É muito prazeroso conferir os resultados alcançados por um projeto tão exitoso,
ficamos com aquela sensação gostosa de dever cumprido, de ter acertado na
proposta, de ter colhido de forma exponencial o que plantamos.
Embora a maior parte dos resultados seja intangível, pois nem sempre se pode
medir a transformação que fizemos na vida das pessoas através de indicadores
mensuráveis quantitativamente, pudemos acompanhar o desenvolvimento e as
aquisições dos participantes do Projeto #TôDentro e conferir, na prática, o
quanto vale a pena investir no desenvolvimento de uma pessoa com deficiência,
pois todos tem potencial, uns mais, outros menos , mas todos podem aprender
e se desenvolver.
Foi isso que observamos com o participante TFC de 24 anos, com DI, que
participou das Oficinas de Arte Plástica. Com muita empolgação e dedicação,
ele que é extremamente ansioso, aprendeu a se concentrar e fazer as etapas da
produção de cada peça, com mais calma, respeitando o tempo dos materiais e
se organizando para produzir. Também criou fortes laços de amizade com a
monitora, a qual dedicou muita atenção em ajudá-lo a desenvolver sua
criatividade e produzir mais peças em casa, que o TFC aprendeu a oferecer e
vender para pessoas conhecidas. Ele até montou uma lojinha virtual no
Instagram para vender as peças que produz em casa.
As atividades da Oficina de Arte Plástica ajudaram os atendidos a trabalhar com
diferentes materiais, usar diferentes técnicas de criação e produção de peças
além de contribuir para a atenção e concentração, assim como para organização
do ambiente de trabalho e dos materiais.
Nestas oficinas foram produzidas diversas peças, sempre usando materiais
reutilizados, tais como: Porta retratos usando papelão e canudos de revista,
guirlandas usando diversos materiais, garrafas decorativas usando diferentes
técnicas e materiais, latas decorativas usando a técnica da decoupage.
A primeira peça produzida pelo participante ficava com ele, as peças seguintes
ficavam na instituição para serem expostas. Foi montada uma sala de exposição
de trabalhos desta oficina, que ficou emblemática na Instituição pela beleza e
criatividade

Quando as oficinas passaram para o formato online, em decorrência do
isolamento social imposto pela pandemia COVID 19, foram montados kits de
materiais, que as famílias retiravam na Associação Ágape, para que os
participantes tivessem materiais para fazer as atividades em casa.

www.agape-sjc.org.br
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Oficinas online com os participante realizando os trabalhos em casa
Trabalhos feitos pelos atendidos com materiais recicláveis

Uma vista da sala de artes plásticas com exposição dos trabalhos
www.agape-sjc.org.br
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As Oficinas de Dança deram a oportunidade para a GAS de 17 anos, que tem
múltiplas deficiências e usa cadeira de rodas, de se expressar através dos
movimentos, ela ama dançar e participou das oficinas com muito
comprometimento. Ela também participou das apresentações artísticas, se
apresentando graciosamente e fez parte do elenco de bailarinos do espetáculo
“O REI E A ROSA no Mundo da Sustentabilidade”, isso contribuiu para a
elevação da autoestima e oportunizou sua inclusão, pois mesmo com muita
dificuldade de fala ela se esforçava para se comunicar e interagir com seus pares.
As oficinas de dança trabalharam a motricidade e expressão corporal, através de
exercícios propostos pelos monitores. “Também foram criadas lindas
coreografias para as músicas “Reciclagem”, “Pantanal” do compositor Almir
Sater, “Praça Brasil” de Cláudio Koca e “ This is me” tema do filme O Rei do
Show, as quais foram apresentadas em diversos eventos.

Apresentações dos participantes das oficinas de dança.
www.agape-sjc.org.br
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As oficinas de música foram momentos prazerosos, onde os atendidos tiveram
oportunidade de participar em grupo e de forma pró ativa, na composição de
músicas que eles cantaram nas apresentações artísticas. Tiveram oportunidade
de construir, em conjunto, a letra de uma paródia para a música “Dona Maria”
que foi escolhida por ser de conhecimento de todos e sucesso nas paradas. O
tema sobre a preservação do meio ambiente foi lançado e a partir do tema eles
começaram construir a letra da Paródia que foi denominada “Reciclagem”.
Também fizeram a composição de forma coletiva, orientados pelos monitores da
música que foi denominada “Amizade sem fim”, música que fez muito sucesso
nas apresentações artísticas do projeto. Estas músicas fizeram parte do
espetáculo “O REI E A ROSA no Mundo da Sustentabilidade”. Mesmo no
formato online as oficinas de música empolgaram os participantes. Os destaques
das oficinas de música foram as adolescentes LARR de 18 anos com DI, e TACD
19 anos com DI, que desenvolveram grande talento para o canto e participaram
das apresentações artísticas com muita desenvoltura e afinação. Estas
adolescentes eram muito tímidas e desenvolveram melhoria da autoestima e
maturidade emocional. Tivemos também outros que se destacaram como o WFS
com 23 com DI, o JCFJ com 23 anos e DI e o LRM com 24 anos que tem cegueira
total, estes se destacaram no canto e na percussão usando diversos
instrumentos.

Oficinas de música online, quando os participantes precisaram construir seus
instrumentos em casa, tambor, baqueta,chocalho , agogô.
www.agape-sjc.org.br
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Nas oficinas de Teatro por meio dos jogos teatrais e de improviso, os
participantes ampliaram o repertório de comunicação oral, desenvolveram a
criatividade, concentração e percepção, criaram cenas com situações
envolvendo drama e comédia, além da participação na adaptação do Espetáculo
Teatral O Rei e a Rosa no Mundo da Sustentabilidade. As oficinas de teatro
exigiram dos participantes a mobilização da atenção, memória, percepção
espacial e corporal, expressividade, criatividade e imaginação. As atividades
propostas incentivaram a construção das habilidades de ouvir, observar,
imaginar e criar, assim como de representar, entretanto respeitaram os limites
de cada participante, suas necessidades de apoio e seu interesse. Um dos
destaques das oficinas de teatro foi o MVAP, um adolescente de 13 anos, com DI
que no início do Projeto #TôDentro, apresentava muita dificuldade de fala, era
inquieto, se distraia facilmente e tinha um comportamento muito infantil.
Participando destas oficinas, com o passar do tempo, foram acontecendo
mudanças significativas. MVPA desenvolveu maturidade emocional,
responsabilidade, cuidado com os colegas e ficou espontâneo ao participar das
cenas propostas. Isto pôde ser observado até mesmo nas oficinas online,
quando executava, com empenho e dedicação, as tarefas propostas pelo
monitor. Após as mudanças observadas, MVPA recebeu o reconhecimento como
aluno de destaque na escola pública onde estuda.

Oficinas de teatro online. Participantes fazendo os exercícios em casa.

Cenas do Espetáculo “O Rei e a Rosa no mundo da sustentabilidade”
Apresentado pelo canal do YouTube em 27 de março de 2021
www.agape-sjc.org.br
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Nas oficinas de Capacitação para o mundo do trabalho
Nestas oficinas os participantes aprenderam como se comportar em uma
entrevista para o trabalho, entrevistaram diversos profissionais para conhecerem
os diferentes aspectos das diversas profissões. Também conheceram as
melhores práticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Durante o isolamento social, quando as oficinas passaram para o formato online,
os participantes aprenderam a importância dos 5 Rs - Reciclar, Reutilizar,
Recusar, Repensar e Reduzir, partindo desse tema desenvolveram ações para
mudança de comportamento. Por meio de germinação de alimentos,
aprenderam a cultivar legumes e temperos, fazendo uma horta em casa.
Aprenderam também a fazer a composteira para produzir o próprio adubo,
reutilizando cascas de frutas, de ovo, legumes e verduras. A ideia foi de ter
atitudes sustentáveis, principalmente nesse tempo de isolamento social,
motivando o atendido e sua família a mudar as suas práticas em casa, visando a
melhoria da qualidade de vida.
Tivemos vários destaques nestas oficinas, entretanto vamos citar apenas dois: O
primeiro é o jovem MRE de 21 anos, que apresenta DI. Ele está na instituição há
12 anos pois fez o ensino fundamental na escola da Associação Ágape, mas foi
no Projeto #TôDentro que ele amadureceu e adquiriu competências para o
trabalho, sendo que no mês de março de 2021 ele iniciou seu primeiro dia de
trabalho formal. A mãe do MER fez um depoimento para a instituição:
“Quero compartilhar com vocês, pois sei o quanto nós pais lutamos por uma
igualdade para nossos filhos. M está na Ágape a 12 anos e graças a este trabalho
árduo, hoje ele começou seu primeiro dia de trabalho. Que cada vez mais, nossos
filhos tenham espaço e oportunidade, que nós pais tenhamos saúde para ver
cada conquista deles. Meu coração hoje está transbordando e quis compartilhar
com vocês, pois sei que irão se sentir felizes e motivados”

Outro destaque foi o JCFJ um jovem com 22 anos que também apresenta DI. O
JCFJ é atendido pela Associação Ágape há 4 anos, porém participando do projeto
#TôDentro ele teve um avanço impressionante em diversas áreas no seu
desenvolvimento. No início era tímido, tinha dificuldade na compreensão e
execução de comandos porém com a participação no Projeto ele se tornou
extrovertido e comunicativo. Hoje ele trabalha no Hortifruti da família e sua mãe
também fez um agradecimento à Instituição:
“Quero agradecer a todos da Ágape que tem desempenhado um ótimo trabalho.
Meu filho está trabalhando no Hortifruti da família.”

Oficinas de capacitação para o mundo do trabalho no formato online.
Os participantes fazendo as atividades em casa.
www.agape-sjc.org.br
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Oficinas de Capacitação Digital
Para a realização destas oficinas a Associação Ágape organizou uma sala especial
com equipamentos de informática como: computadores, tablets, aparelho de
TV, mesas, cadeiras e armários.
Nesta oficina os atendidos aprenderam a fazer pesquisas na Internet, usando
aplicativos de busca para localizar os programas gratuitos de edição e
tratamento de fotos. Com essas atividades eles desenvolveram o olhar critico,
aprenderam a tratar as informações de forma adequada, além dos conceitos
básicos de etiqueta e segurança ao usar as Mídias Digitais. A criação de roteiros,
gravação de vídeos e de podcasts, foram atividades que também apoiaram no
desenvolvimento da linguagem, expressão corporal e criatividade dos
participantes. Para armazenar os vídeos a turma criou um canal no Youtube e
junto com o monitor eram responsáveis pela sua manutenção.
Link: https://youtu.be/zAdsCQKYcF8

www.agape-sjc.org.br
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Quanto às visitas e passeios, pudemos fazer 09 passeios e visitas com os
atendidos, houve boa participação tanto dos atendidos como de familiares. Os
resultados foram excelentes, com muita interação e aprendizado. A Associação
Ágape fez parceria com a empresa de ônibus Breda/Piracicabana que nos
forneceu como cortesia o transporte para os passeios.

Visita à Estação de tratamento de Água da SABESP

Visita ao Museu Interativo de Ciências

Visita à Cooperativa de Reciclagem

Os participantes do Projeto #TôDentro fizeram uma visita à fabrica de chocolates
Nestlé em Caçapava. Foi maravilhoso e muito divertido, eles acompanharam o
processo de fabricação dos chocolates, curtiram muito e ainda receberam
deliciosos brindes de chocolate que foi oferecido pela Nestlé.
Em comemoração ao dia nacional da água, os atendidos foram conhecer a
Estação de Tratamento de água da Sabesp. Ali eles puderam acompanhar o
processo de tratamento da água que chega em suas casas. Foi um dia de
aprendizado e conscientização.
Visita ao Museu interativo de Ciências aqui de São José dos Campos, feita com o
grupo de atendidos dividido em duas turmas para maior aproveitamento e
atenção por parte dos participantes. Foi um dia de muito aprendizado. Assim
eles aprenderam de uma forma interativa sobre ciências, cultura, tamanho
relativo dos planetas, bolha cilíndrica, super looping entre outras atividades.
Os atendidos, alguns familiares e a equipe de profissionais da Associação Ágape
foram assistir o filme "O Rei Leão", em uma sessão cortesia do Kinoplex. Foi um
momento de muita alegria, mas também aproveitamos para trabalhar as
questões de comportamento socialmente aceito, respeito e cidadania. Alguns
atendidos foram ao cinema pela primeira vez e ficaram encantados.
Os atendidos das Oficinas de Inclusão para o Mercado de Trabalho e de Mídias
Sociais, fizeram uma visita à Cooperativa de Reciclagem de Materiais São
Vicente. A Cooperativa São Vicente é responsável pelo encaminhamento de
toneladas de resíduos sólidos urbano de papel, plástico, metal, vidro e óleo
vegetal usado, para uma destinação correta e eficiente. Eles aprenderam sobre a
importância da coleta seletiva para o meio ambiente.
Infelizmente com o isolamento social não pudemos dar continuidade a estas
atividades no ano 2020.

www.agape-sjc.org.br
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Participação de eventos inclusivos no município: Todas as atividades do Projeto
#TôDentro focaram a inclusão das pessoas com deficiência, porém as
participações nos eventos inclusivos oportunizaram que os participantes
pudessem demonstrar suas capacidades e talentos, para seus familiares e
pessoas da comunidade, através de apresentações artísticas, exposições de
trabalhos, ou competições esportivas. Destacamos entre outras:
Na semana da Inclusão do SENAC São José dos Campos, aconteceu uma
exposição de trabalhos da oficina de Artes Plásticas, que ficaram expostos
durante uma semana, e apresentações da oficina de música para os alunos e
professores do SENAC que se emocionaram ao notarem a empolgação dos
atendidos por participarem do evento.
Visita ao Festival Literário
O projeto foi convidado e participou da 17° Mostra Cultural na Escola Maximu's
Joseense
com a exposição dos trabalhos feitos pelos participantes da Oficina de Artes
Plásticas, onde eles puderam interagir com os alunos desta escola de Educação
Básica.
Aconteceu a apresentação da peça teatral "O Rei e a Rosa" na
Fundhas/Petrobras - Campos de São José, entidade que atende adolescentes no
contraturno escolar. No mesmo dia, neste local, ficaram expostos trabalhos
desenvolvidos pelos atendidos da Oficina de Artes Plásticas e trabalhos das
mães participantes das oficinas de Corte e Costura/artesanato. A interação dos
participantes do Projeto #TôDentro com os atendidos da Fundhas foi excelente e
Apresentação de música no SENAC
muito estimulante.
No dia de setembro de 2019, quando se comemora o dia Nacional de lutas da
pessoa com deficiência, e o início da primavera, aconteceu a linda Festa da
Participando da 17ª Mostra Cultural
Primavera Ágape, com a participação das famílias e da comunidade. Nesta Festa
Escola Maximu´s
foi apresentado pela primeira vez o espetáculo “O Rei e a Rosa no mundo da
sustentabilidade”
www.agape-sjc.org.br
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FESTA DA PRIMAVERA 2019
Promovida pela Associação Ágape no dia 21 de Setembro de 2019 em
comemoração ao Dia Nacional de lutas das pessoas com deficiência e início
da Primavera
”

1ª Apresentação do Espetáculo “ O Rei e a Rosa no mundo da sustentabilidade”

www.agape-sjc.org.br
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No mês de novembro do ano 2019 os atendidos puderam participar das
Olímpiadas Recreativas Esportivas Especiais - OREE. As inscrições dos foram
feitas em diversas modalidades esportivas e eles se esforçaram e receberam
várias medalhas nas competições, inclusive medalha de bronze no Voleibol. Os
participantes da oficina de dança também participaram do concurso de dança da
OREE com uma linda coreografia para a música Pantanal do Almir Sater e
também receberam premiação.
Participantes do projeto competindo no Voleibol com uma boa torcida

Atendidos participando da competições de atletismo
Participando do Concurso de dança da OREE
www.agape-sjc.org.br
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No ano 2020, com a chegada da pandemia COVID 19 e do isolamento
social precisamos repensar o planejamento, tivemos que ser criativos e buscar
meios de manter os atendidos animados e motivados em participar das
atividades. Como trabalhar a inclusão social em tempos tão desafiadores?
Foi então que planejamos os encontros online através da plataforma
Google Meet, para que os atendidos pudessem conversar e matar a saudade
dos amigos.

Outra estratégia para motivação de todos durante o isolamento social, foi o
Concurso de Fotografia da Primavera. O concurso teve um regulamento que
estabeleceu as regras e etapas do concurso. As fotos do atendido junto das
flores, deveriam ser tiradas com o celular na posição horizontal e enviadas
para a instituição através do WhatsApp. A comissão julgadora escolheu as 10
melhores fotos, que foram colocadas na página da Associação Ágape no
Facebook para votação pela comunidade em geral. As curtidas foram
convertidas em votos, sendo que ao final do prazo de votação, foram
consideradas vencedoras as duas fotos mais votadas. A revelação dos
ganhadores aconteceu na Festa da Primavera Online. Esta estratégia foi muito
motivadora, houve muita disputa entre os participantes, que buscaram entre
seus conhecidos quem pudesse curtir sua foto para ser o ganhador do
concurso. Tivemos 43 fotos concorrendo neste concurso.

Encontros online em tempos de pandemia e isolamento social.

2º lugar
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A Festa da Primavera é um evento anual da Associação Ágape, que tem como
objetivo maior celebrar o Dia Nacional de Lutas e Conquistas da Pessoa com
Deficiência ( dia 21 de setembro), além da chegada da Primavera. Neste evento
acontecem apresentações artísticas e exposições de trabalhos das oficinas do
projeto #TôDentro. Em decorrência do isolamento social não foi possível
promover a Festa da Primavera na instituição no ano 2020, foi então que surgiu
a idéia de promover a Festa da Primavera Online no formato de live,
transmitida pelo YouTube, respeitando as orientações da Organização Mundial
de Saúde.
A Festa da Primavera Online aconteceu no dia 26 de Setembro às 18horas, e
teve mais de 538 visualizações de pessoas participando do evento,
acompanhando a transmissão em suas casas e interagindo através do chat do
YouTube. Os atendidos e familiares, ficaram muito animados, fizeram a
decoração das casas com o tema da primavera para acompanhar a
transmissão. Durante a transmissão da Festa da Primavera Online,
aconteceram apresentações musicais pelos monitores da oficina de música e
pela dupla de cantores convidados Adan e Willian. As músicas eram bem
conhecidas e os participantes puderam cantar e dançar em suas casas
acompanhando as apresentações. Foram exibidos vídeos com a participação
dos atendidos realizando as oficinas online como maneira de divulgar os
resultados obtidos durante a pandemia. Com muita animação, também
aconteceram sorteios de brindes e a premiação do Concurso de Fotografia da
Primavera.

A Festa da Primavera acontecendo na Instituição e transmitida pelo YouTube

Atendidos participando da Festa da Primavera Online em suas casas com
muita animação
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CAPACITAÇÃO e EMPODERAMENTO das mães/responsáveis dos
participantes Ao longo do Projeto #TôDentro tivemos 47 mulheres
participando destas oficinas. Elas chegavam acompanhadas dos filhos,
deixavam os mesmos na quadra e se dirigiam para a sala de costura. A maioria
delas optou por aprender corte e costura, de forma que foi contratada uma
professora com formação e experiência nesta área. Ao longo do projeto elas
aprenderam modelar, cortar e costurar, blusas, saias, shorts, calcas. Também
começaram a costurar em casa e orgulhosas, traziam as peças para mostrar
para a professora. Algumas mulheres preferiram aprender outras modalidades
de artesanato, como bordado e crochê na malha, as professoras eram
voluntárias com experiência em cada uma das técnicas. As mulheres
produziram lindas peças, com materiais fornecidos pela instituição, as peças
ficavam na Associação para exposição e posteriormente eram vendidas, sendo
que os recursos arrecadados foram usados para compra de mais materiais
para as oficinas.

As oficinas de costura e artesanato eram momentos de compartilhamento e
refrigério para estas mulheres, que enfrentam uma rotina diária cheia de
dificuldades. Elas riram muito dos seus erros, choraram umas com as outras,
compartilhando seus problemas, também se aconselhavam e incentivavam. As
participantes destas oficinas fizeram vários depoimentos relatando que esta
atividade estava ajudando a superar seus problemas e melhorando sua
autoestima porque se sentiam capazes de produzir algo de valor.

Alguns do itens que as mulheres produziram nas oficinas

Oficinas de costura e artesanato para mães de atendidos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto #TôDentro estimulou o desenvolvimento de adolescentes, jovens e
adultos com deficiências, aprimorou, explorou e incentivou o interesse
artístico, auxiliando na construção de uma visão de mundo crítica e na
aquisição da autoestima. Podemos afirmar que o projeto contribuiu de modo
significativo para o desenvolvimento das potencialidades dos atendidos, que
não demonstraram dificuldade em fazer, apreciar e refletir a respeito da Arte.
Os resultados mostraram que o envolvimento da Arte e o apoio da família
favoreceu o desenvolvimento global dos atendidos, sua socialização, sua
participação e aproximação com os colegas, além da sua autonomia nas ações
propostas. Destacamos que a Arte como uma forma de conhecimento fortalece
as aprendizagens sociais e as relações entre os seus participantes,
proporcionando o desenvolvimento pleno das pessoas com deficiências,
especialmente por meio da exploração do potencial despertado pela Arte.
As famílias dos participantes puderam reconhecer e acreditar no talento dos
seus filhos e filhas, investindo esforços para que eles avançassem cada vez
mais. Todo ser humano com acesso à cultura e à educação é capaz de se
constituir como um cidadão consciente e uma sociedade mais justa e
igualitária.
As atividades do #TôDentro foram encerradas no dia 27 de março de 2021 com
o lançamento do Espetáculo “O Rei e a Rosa no mundo da sustentabilidade”
pelo canal do YouTube da Associação Ágape para Educação Especial.
Link : https://www.youtube.com/watch?v=lfmJqnqMCks

A metodologia utilizada no Projeto #TôDentro teve embasamento teórico
comprovado e aplicado com sucesso em projetos executados
anteriormente pela Associação Ágape para Educação Especial, de forma
que esta metodologia poderá ser aplicada em outros contextos, podendo
necessitar de pequenas adequações dentro da realidade de cada
contexto, levando em conta a capacidade instalada de cada instituição e
o perfil dos atendidos
www.agape-sjc.org.br
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