
 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019  

 

 

A Aldeia do Futuro – Associação para Melhoria da Condição da População Carente, através 
do artigo 1° do Estatuto Social, é uma associação civil, autônoma, apartidária de interesse social, 

de direito privado, com fins não econômicos, constituída em 05.10.1993, com prazo indeterminado 

de duração, com sede e foro no Município de São Paulo,   e com Estatuto Social primitivo registrado 

no 1° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca Capital 
do Estado de São Paulo no Livro de n° 170.635 e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o n° 74.137.126/0001-49. 

 

A Aldeia do Futuro tem por objetivo precípuo  a promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social, gratuita de assistência, formação, apoio, orientação e educação a pessoas 

carentes e necessitadas: crianças, jovens, adultos e idosos, através de um conjunto de atividades, 
iniciativas e atuações nas áreas de promoção da assistência social, cultural e artística, entendendo-

os como importantes e privilegiados elementos de intervenção educativa com vista à emancipação 

humana para transformação social e sustentabilidade, objetivando a melhoria da condição de vida 

e de futuro dessas pessoas, além da criação e desenvolvimento de um espírito associativo e solidário 
entre seus membros.  

 
Desenvolve serviços da assistência social, de acordo com a Lei do Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil de 31 de julho de 2014, bem como, a Instrução Normativa da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social nº 03, de agosto de 2018 da 
Prefeitura Municipal de São Paulo e especificidades de assistência social, de acordo com a Lei 

Orgânica da Assistência Social, regulamentada pela Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, com 
tipificação apresentada na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. 

 

De acordo com as diretrizes e procedimentos previstos pela NOB/SUAS, as ações desenvolvidas 
pela entidade qualificam-se como programas assistenciais planejados e gratuitos, de caráter 

permanente e contínuo. 

 

Os serviços mantêm interface com a Assistência Social, complementando e ampliando as ações 
desenvolvidas; contam no seu financiamento, com diversos parceiros e recursos próprios advindos 
de doações e promoções, conforme apontado no Balanço. 

 

A Aldeia do Futuro funciona em 01 espaço devidamente equipado, seguro e acessível para o 

desenvolvimento das ações previstas em cada serviço ou projeto. Toda esta infraestrutura, composta 
por mobiliários e equipamentos adequados, é disponibilizada para o atendimento de usuários da 
assistência social. 

 

 
 

São Paulo, Março de 2020. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

 

Nome: ALDEIA DO FUTURO – ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO DA 

POPULAÇÃO CARENTE 
 
 

CNPJ: 74.137.126/0001-49 
 
 

Endereço: Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 - Americanópolis 

 

Cidade/ UF: São Paulo / SP 
 

Telefone: (0XX11) 5563.4436 

 

E-mail: aldeiadofuturo@aldeiadofuturo.org.br 
 

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal: Decreto n° 41.030 de 20 de agosto de 2001. 
 

 

DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO 

 

Número do Registro no livro: 461650 

 

Número: 170635 

 

Cartório: 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 

São Paulo 

 

Município/ UF: São Paulo – SP 

 

Data do Registro: 03/11/1993 



 

 

 

2. REGISTRO DA ENTIDADE: 

 

“A Aldeia do Futuro – Associação Para Melhoria da População Carente”, através do artigo 
1° do Estatuto Social, é uma associação civil, autônoma, apartidária de interesse social, de 

direito privado, com fins não econômicos, constituída em 05.10.1993, com prazo 
indeterminado de duração, com sede e foro no Município de São Paulo,   

 

3. CARÁTER DA ENTIDADE 

 

Artigo 1° - A Aldeia do Futuro – Associação Para Melhoria da População Carente é uma 
associação civil, autônoma, apartidária de interesse social, de direito privado, com fins não 
econômicos. 

 

4. OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS 

 

Artigo 2° - A Associação tem por objetivo precípuo  a promoção de atividades e finalidades 

de relevância pública e social, gratuita de assistência, formação, apoio, orientação e educação 
a pessoas carentes e necessitadas: crianças, jovens, adultos e idosos, através de um conjunto 
de atividades, iniciativas e atuações nas áreas de promoção da assistência social, cultural e 

artística, entendendo-os como importantes e privilegiados elementos de intervenção 
educativa com vista à emancipação humana para transformação social e sustentabilidade, 

objetivando a melhoria da condição de vida e de futuro dessas pessoas, além da criação e 
desenvolvimento de um espírito associativo e solidário entre seus membros.  

 

5. PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

VISÃO  
Ser uma organização de referência na qualificação profissional e 

empreendedorismo com metodologia inovadora. 

 

MISSÃO  
Promover a autonomia e desenvolvimento social e econômico de jovens, adultos 

e idosos em vulnerabilidade social. 

 

VALORES  
Atuar com transparência e ética, resgatar valores humanos e estimular o 

fortalecimento familiar. 

 

DESAFIOS  

• SUSTENTABILIDADE  
• COMUNICAÇÃO  
• TRABALHO EFETIVO COM A FAMÍLIA  
• COMPROMETIMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS EDUCADORES   
• ARTICULAÇÃO TERRITORIAL  
• AVALIAÇÃO 

 

 
 



 

 
O fortalecimento dos serviços oferecidos na instituição é articulado juntamente com 

a população atendida. Dessa forma, inserimos os usuários, que por sua vez, podem se 
apropriar não somente do espaço, mas também dos ideais preconizados pela instituição. 

Seguindo essa lógica, obtivemos êxito quando trabalhamos em conjunto com as famílias dos 
participantes, baseado em valores que demonstram cooperação e expressam senso de 

coletividade. 
Uma das problemáticas no bairro de Americanópolis, que é recorrente em outras 

periferias da cidade de São Paulo, diz respeito ao alto índice de desemprego e falta de 

capacitação profissional. Assim, a Aldeia do Futuro executa continuamente por meio de 
ações que diminuam tais problemas, como a qualificação ampla e gratuita para pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. 
O trabalho de finalidade social tem como objetivo atingir o ser humano em todas as 

suas esferas de vida. Por isso, o caráter de nossas ações sempre se baseia nos 4 Pilares da 

Educação – Aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser – 
concebido pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura. Assim, abrangemos desde pensar o coletivo para relacionar-se subjetivamente, e 
entendemos que a arte, empreendedorismo social, projeto de vida, inteligência emocional, 

entre outras formas de ressignificar a vida, podem ser contempladas.  
Nossa missão é baseada na promoção de atividades que desenvolvam a 

potencialidade humana nos contextos sociais diversos. Além disso, propiciamos um 

ambiente saudável para autonomia do ser humano, assegurando o crescimento cognitivo, 
social, moral e principalmente ético.  

Reforçamos que na concepção de nossos projetos temos a visão que, por algum 
motivo, não conseguiremos atender todas as pessoas que nos procuram. Entretanto, temos 
nos engajado e trabalhado com seriedade, sendo referência socioassistencial e de formação 

profissional no território, pois contamos com pilares norteadores, uma diretoria executiva e 
institucional forte, colaboradores, muitas vezes incansáveis, que desafiam situações 

cotidianas para viabilizar oportunidades que estejam de acordo com as metas estabelecidas 
em nossos programas e serviços. 

 

 

6. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019 

 

A “Aldeia do Futuro – Associação para Melhoria da População Carente” 

desenvolve serviço específico socioassistencial, nos termos regulamentados pela Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que trata do regime jurídico das parcerias 
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.  

 
Em 2019, foram atendidas  

 PROGRAMAS EDUCACIONAIS ALDEIA DO FUTURO 
 

6.1. SERVIÇO – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO – 

CEDESP.  

▪ Descrição da Atividade Realizada:   
Baseado na política do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – 

SCFV, o público atendido, adolescentes, jovens e adultos de 15 a 59 anos, em situação 

de vulnerabilidade social, tem atividades que possibilitam o desenvolvimento pessoal e 
social. Apropriando-se de vários campos do saber humano, com oferta de qualificação 

profissional, sociabilidade saudável e fomentando a autonomia. 
Utilizando-se dos 4 Pilares da Educação, já citados, o serviço prestado 

gratuitamente tem como intuito trabalhar partindo da narrativa do indivíduo e quais as 
ferramentas  



 

 
disponibilizadas para alcançar seus objetivos, sejam eles convivência e/ou aprender 

um novo ofício. Os ideais de autoconhecimento, aprendizado contínuo e vínculos sociais 
fortes são a síntese das ações construídas coletivamente, a fim de potencializar um ser 

humano autônomo e com forte senso de cidadania. 
Essa perspectiva sugere um serviço socioassistencial que cumpre seus objetivos e 

transforma sua vizinhança, tanto que alguns colaboradores da Aldeia, hoje, foram 
atendidos pelos serviços anos atrás. Seguindo essa ideia, a Lei do Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil – MROSC trouxe respaldo e amparo jurídico para 

tais instituições, além de grande avanço para execução de políticas públicas e garantia 
de direitos.  

Portanto, é nas relações mutuamente geradas que se pode verificar como nossas 
práticas técnicas, de convívio e voltadas ao mundo do trabalho revelam a qualidade dos 
serviços prestados, motivam nosso público a se desenvolverem e a transformarem a 

sociedade. 
  

▪ Objetivo Geral:
 

 
 Ofertar proteção social a adolescentes, jovens e adultos a partir de 15 anos até 59 

anos, em situação de vulnerabilidade e risco social por meio de intervenção planejada, 
que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas na família e no 
território, a fim de favorecer aquisições para o alcance de autonomia, do protagonismo 

social e formação da cidadania  para a equiparação de oportunidades, para o 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e para a garantia de direitos, e 
ainda contribuir para o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como um 

direito de cidadania. 
 

▪ Público-alvo: 
Adolescentes, Jovens e Adultos de 15 a 59 anos e onze meses de idade, de ambos os sexos. 

 

 

▪ Período de realização: 

De fevereiro a dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00. 
 

▪ Resultados obtidos: 

 
✓ Promoção do desenvolvimento dos públicos em seus aspectos físico, afetivo, 

cognitivo e moral, contribuindo para a construção do conhecimento sobre si e o 

mundo; 

✓ Desenvolvimento de atividades de educação, proteção, alimentação, saúde e lazer; 

✓ Articulação do Projeto Político Pedagógico; 

✓ Realização de Passeios, Mostras Culturais e Projetos diversos; 

✓ Participação das famílias e parceiros do território, por meio de reuniões, participação 

em eventos e festas; 

✓ Capacitação continuada dos educadores; 

✓ Articulação com diversos parceiros para manutenção e desenvolvimento do trabalho. 

 

▪ Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita em 2019:
 

 

540, 100% de gratuidade. Tendo sido realizados 432 mil refeições servidas no ano.  
 

▪ Recursos Humanos: 
 

Equipe de técnica 19 colaboradores. 



 

 
 

 

6.2. SERVIÇO – CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL - CCINTER  

▪ Descrição da Atividade Realizada:   

Por ser um tipo de serviço novo na cidade de São Paulo, aproveitamos de nossa 
experiência socioassistencial para viabilizar o fortalecimento de vínculos focado na 
convivência intergeracional. Atendendo crianças de 6 a 9 anos, adolescentes a partir de 

15 anos até idosos em situação de vulnerabilidade social, impactamos diretamente nosso 
território, pois viabilizamos relações pautadas em cultura de paz e não violência, além 

disso, o trabalho foi focado no projeto de vida como ferramenta pedagógica para 
entender e programar as ações futuras construídas coletivamente.  

Por contemplar uma extensa faixa etária, o serviço demanda qualificação específica 

e sensibilidade. Por isso, o Serviço Social atua muito próximo às famílias, a fim de 
detectar vulnerabilidades agudas e/ou negligências, principalmente com as crianças e 

idosos. Junto a este ponto forte em nossa organização, o papel dos educadores com 
experiências lúdicas, críticas e artísticas são crucias para composição das oficinas 

socioeducativas e formativas. 
O processo de convivência com diferentes idades é pautado em empatia e 

valorização da individualidade, causando uma mudança não só nos participantes, como 

respectivamente em suas famílias. Ressaltamos que ações desenvolvidas são 
sistematicamente avaliadas, principalmente por meio de rodas de conversa, nas quais as 

pessoas se expressam e aumentam a capacidade de diálogo, preparando e oportunizando 
indivíduos para problemáticas cotidianas. 

Em suma, é um projeto novo, que dá continuidade a capacidade da organização em 
formar e auxiliar pessoas que utilizem características cidadãs para atingir seus objetivos. 
Na busca por garantia de direitos, em especial das pessoas em vulnerabilidade social, as 

atividades estimulam a participação respeitosa das pessoas em suas famílias e reúne 
grande aprendizado por trabalhar conjuntamente com tantas histórias de vida. 

  

▪ Objetivo Geral:
 

 
Oferecer proteção social preventiva de situações de risco e vulnerabilidade para 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos de forma organizada em grupos 

heterogêneos a partir de interesses, demandas e potencialidades dos usuários, de modo 
a garantir aquisições progressivas por meio do desenvolvimento de competências, 
propiciando vivências para o alcance da autonomia, do protagonismo e do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
 

▪ Público-alvo: 
Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos de 06 a 60+, de ambos os sexos. 

  

 

▪ Período de realização: 

De fevereiro a dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00. 
 

▪ Resultados obtidos: 

 
✓ Promoção do desenvolvimento dos públicos em seus aspectos físico, afetivo, 

cognitivo e moral, contribuindo para a construção do conhecimento sobre si e o 

mundo; 

✓ Desenvolvimento de atividades de educação, proteção, alimentação, saúde e lazer; 

✓ Articulação do Projeto Político Pedagógico; 

✓ Realização de Passeios, Mostras Culturais e Projetos diversos; 

✓ Participação das famílias e parceiros do território, por meio de reuniões, participação 

em eventos e festas; 



 

✓ Capacitação continuada dos educadores; 

✓ Articulação com diversos parceiros para manutenção e desenvolvimento do trabalho. 
 

 

▪ Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita em 2019:
 

150, 100% de gratuidade. Tendo sido realizados 120 mil refeições servidas no ano 
 

▪ Recursos Humanos: 
 

Equipe técnica – 10 colaboradores  

 

6.3. FUMCAD – PROJETO SEMEANDO CIDADANIA 

▪ Descrição da Atividade Realizada:   
Por meio de oficinas socioeducativas, fomento à cultura e principalmente 

sociabilidade saudável, o Projeto “Semeando Cidadania”, oriundo do Fundo Municipal 
da Criança e Adolescente – FUMCAD, foi programaticamente executado. Contempla 

crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e 11 meses, com a finalidade de preparar tais 
participantes para convivência social e fortalecer ideais de cidadania. 

Para cumprimento de metas e visando atingir a capacidade máxima do convênio, 
houve intensa colaboração com os parceiros do território. O que demonstra como a 
Aldeia do Futuro é referência em uma região que infelizmente ainda é lugar de muitas 

mazelas sociais. Assim, o Serviço Social tem se articulado para mapear, suprir e evitar 
demandas que futuramente possam ir para equipamentos socioassistenciais de alta 

complexidade. 
Baseado em cultura de paz e não violência, com ações voltadas para corporalidade 

e saúde, esportes e música, os participantes do projeto recorrentemente tem acesso a 

uma variedade de atividades coletivas. Com o foco em autoconhecimento e promoção 
de habilidades sociais para se reconhecer no processo de crescimento, as crianças e 

adolescentes são imersas em um constante aprendizado e experimentação. Momentos 
esses que buscam proporcionar visões diferentes do que até então eram suas referências. 

Como mais um braço de atuação da Aldeia do Futuro, lidar com crianças e 
adolescentes traz lições extremamente diferentes, principalmente no que tange a estar 
conectado com as múltiplas realidades e intenções para o futuro. Sendo assim, as 

plataformas de autoconhecimento, desenvolvimento social e prevenção cabem 
perfeitamente como parâmetros de verificação adequada do que foi estimulado nos 

participantes.
 

 

▪ Objetivo Geral:
 

 

Contribuir para o desenvolvimento de adolescentes com consequente 
impacto em suas habilidades de relacionamento interpessoal, de autoconhecimento e de 
lidar com a adversidade, para assim, ter condições mais fundamentadas de se posicionar 

em relação seu passado, presente e futuro.  

 

▪ Público-alvo: 
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos e 11 meses, de ambos os sexos. 

  

▪ Período de realização: 

De abril a dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

▪ Resultados obtidos: 

 
✓ Desenvolvimento de atividades de educação, proteção, alimentação, saúde e lazer; 

✓ Articulação do Projeto Político Pedagógico; 

✓ Realização de Passeios, Mostras Culturais e Projetos diversos; 

✓ Participação das famílias e parceiros do território, por meio de reuniões, participação 

em eventos e festas; 

✓ Capacitação continuada dos educadores; 

✓ Articulação com diversos parceiros para manutenção e desenvolvimento do trabalho; 

✓ Famílias participando efetivamente dos eventos da Instituição e da Comunidade; 

✓ Resgate da autoestima, senso crítico, com valorização das diferenças étnicas; 

✓ Fortalecimento da amizade, solidariedade e vínculos familiares; 

✓ Fortalecimento das famílias para o enfrentamento dos problemas do cotidiano. 
 

 

▪ Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita em 2019:
 

 

150, 100% de gratuidade. Tendo sido realizados 150 mil refeições servidas no ano 

▪ Recursos Humanos: 

Equipe técnica – 8 colaboradores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

7. ORIGEM DOS RECURSOS 

 

O trabalho desenvolvido fortaleceu-se por meio de parcerias com a comunidade, 
trabalhadores autônomos, colaboradores, organizações sociais diversas, universidades e 
empresas privadas dos mais variados segmentos. Além do Governo do Estado de São Paulo 
e a Prefeitura de São Paulo, por meio de suas Secretarias, são nossos parceiros em muitos 
serviços. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL SMADS /  DIREITOS HUMANOS SMDHC: 
  
Convênios com a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMADS e SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC, ambas, órgãos do Poder Executivo Municipal, com 

repasse de recursos adquiridos por meio da ampla concorrência em editais e/ou 

chamamentos públicos. 

 

OUTROS RECURSOS: 
 

Recursos financeiros advindos de doações, tanto de pessoas jurídicas como pessoas físicas, 
por meio de depósitos em conta corrente bancária específica. 

 

Recursos advindos de bazares. 

 

8. VINCULAÇÃO 

 

Os serviços ofertados e promovidos pela Aldeia do Futuro, abrangem o território de 
Americanópolis, comunidades circunvizinhas, o distrito do Jabaquara, dentro do 
município de São Paulo. Nossa prioridade é atender as populações locais e impactar 
positivamente todos e todas que buscam nossa organização. De maneira muito articulada 
com uma grande rede de serviços de saúde, socioassistencial, escolas, instituições de 
cumprimento de medida socioeducativa e principalmente a Supervisão de Parcerias 
vinculada ao Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, continuamos a 
promover ações que estejam em consonância com valores focados em cidadania. 

Por estarmos em região de vulnerabilidade social, optamos por atender 
espontaneamente as pessoas, com fim de valorizar a diversidade e realizar as seguintes 
atividades:  

✓ Valorização das múltiplas expressões culturais presentes no território, por meio de 

oficinas musicais e teatrais, com enfoque em cultura preta evidenciando questões 

raciais e de gênero; 

✓ Inclusão digital para todo nosso público atendido, tanto em cursos regulares quanto 

em atividades formadoras; 

✓ Inserção e consolidação de pessoas com deficiência, visando autonomia e 

potencializando os laços sociais; 

✓ Apropriação do bairro, adjacências e principalmente da organização enquanto espaço 

lúdico-criativo. Utilizando de intervenções nas dependências com a possibilidade de 

identificação com a realidade local. 

As atividades e serviços priorizados pela organização tem o foco em pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, como busca em atingir menor disparidade 



 

socioeconômica. Fomentando e incrementando características individuais pouco 
trabalhadas ou ainda não despertadas. Por isso, buscamos sempre partir do universo do 
sujeito, para priorizar sua realidade e ele, num processo contínuo, desenvolver suas 
habilidades e competências. Dessa forma, garantindo direitos e acesso digno a políticas 
públicas eficazes.   

 

9. EVENTOS ESPECIAIS EM 2019 

 

Em junho, realizamos a tradicional Festa Junina. 

 

Em outubro, celebramos o dia das crianças, com festa, brinquedos ao ar livre e baile para 
esta faixa etária. 

 

Em novembro, para celebrar o mês da consciência negra, enfatizamos sistematicamente a 

relevância da cultura preta para constituição da sociedade brasileira e como questões 

raciais são extremamente importantes. 

 

No mês de dezembro, foram feitas diversas celebrações de encerramento do ano, formatura 
para os participantes dos cursos regulares e os usuários receberam itens de natal, graças a 
parceiros. Também proporcionamos aos colaboradores um dia de festa para celebrar o 
crescimento da equipe e confraternizamos. 

 

Ao longo de todo ano, realizamos e participamos de diversas apresentações, além de 
levarmos os usuários para participarem de diversas atividades externas, como passeios, 
feiras e exposições. 

 

 

Finalizamos o ano tendo atendido 844 pessoas atendidas e servido 675.200 mil refeições, 

com 36 funcionários, além de diversos parceiros e prestadores de serviço. 
 
 
 

Nossos ideais partem de aspirações de justiça social em uma cidade tão desigual e por isso 
buscamos transformar a partir de nossa região. A experiência no trabalho socioassistencial 

facilita atingir nossos objetivos, mas não nos isenta de continuar a aprender com novas 
realidades sociais. O nosso trabalho pode ser medido em resultados concretos e números, 

pois foram atendidas mais de 1200 mil pessoas, nos espaços educativos e comunitários, no 
bairro de Americanópolis, ao longo destes anos. 

 
 
 
 

São Paulo, Março de 2020. 
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