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RELATÓRIO DETALHADO DE ATIVIDADES 2015 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E APOIO COMUNITÁRIO QUEIROZ FILHO - IBEAC 

 

O Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, constituído em 11 de junho de 1981, é 

uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos que tem, de acordo com 

seu estatuto, os seguintes objetivos: 

 Contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo democrático no país. 

 Propor e realizar estudos, pesquisas e formações para conhecer e contribuir para 

transformação da realidade brasileira. 

 Estimular experiências baseadas no princípio da participação da sociedade civil. 

 Desenvolver ações promotoras de direitos humanos, incluindo os direitos à educação, 

saúde, assistência social, meio ambiente, cultura, esporte, desenvolvimento sustentável, 

turismo social e de base comunitária e qualidade de vida; 

 Incentivar e apoiar a formação de núcleos, grupos, movimentos e atividades comunitárias. 

 Contribuir para a formação política dos cidadãos, disseminando valores da democracia, dos 

direitos sociais, da educação à paz e não violência, da solidariedade entre os povos, do 

respeito à diversidade étnico/racial, de gênero, sexual, cultural, ambiental e religiosa. 

 Promover e produzir publicações de interesse social sob a forma de livros, revistas, jornais, 

filmes, vídeos e outros meios de comunicação. 

Para tanto, até o final de 2014, o Ibeac possuía dois grandes programas: Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e Direitos Humanos. A partir de 2015 todos os projetos e ações passaram a integrar 

o Programa de Direitos Humanos 

 

1. PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS 

 

1.1. Princípios Metodológicos 

 

São princípios metodológicos do Programa de Direitos Humanos: 

 A observação crítica da realidade, com ênfase no local; 
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 O reconhecimento de desafios, problemas, necessidades, contradições, potencialidades e 

possibilidades; 

 A articulação com outras demandas sociais e ações locais; 

 O estímulo à participação e à autonomia coletiva; 

 A participação para a busca de encaminhamentos e soluções em conjunto com os atores 

sociais locais. 

 

1.2. Estratégias 

 

Os projetos desenvolvidos pelo Programa de Direitos Humanos privilegiam a 

intersetorialidade e a territorialidade, ou seja, procuram superar as ações fragmentadas, 

articulando pessoas, grupos e potencialidades. Favorecem a articulação entre setores sociais, 

especialmente entre grupos em situação de alta-vulnerabilidade e gestores públicos locais. Os 

projetos têm como estratégia: 

 O diagnóstico da realidade local e regional como ponto de partida 

 A mobilização e envolvimento dos atores locais. 

 A promoção de ações coletivas e trabalhos associativos. 

 A produção e socialização de tecnologias sociais. 

 A construção de parcerias e alianças empoderadoras. 

 A gestão compartilhada entre sociedade civil e governo local 

 A construção de instrumentais que permitam e garantam que todas as ações e projetos 

sejam acompanhados de forma transparente e democrática pela população, 

desenvolvendo um sentido de pertença e compromisso. 

 

1.3 Processos de Formação 

 

A metodologia que orienta as etapas de formação previstas nos projetos é a participativa. 

Em todo o processo formativo: 

As discussões são feitas em roda, com as cadeiras distribuídas em círculo, o que permite que todos 

possam se olhar, comunicar-se com maior facilidade, ouvir e ser ouvido, conferindo o mesmo 

valor para cada fala. 
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Não há aulas expositivas, os oficineiros propõem, ampliam e aprofundam conceitos e 

reflexões a partir das discussões, temas e materiais surgidos do grupo.      

Os trabalhos são desenvolvidos em pequenos grupos, possibilitando a troca de 

experiências e vivências, além de favorecer o exercício de concretizar conceitos como democracia, 

respeito às diferenças, solidariedade, participação. 

São realizados jogos e dinâmicas para criar um clima de descontração e integração, que é 

um dos objetivos das oficinas, mas especialmente como forma de sensibilizar e concretizar os 

conteúdos trabalhados, e ainda, oferecer aos participantes novas metodologias de abordagem 

destes conteúdos. Ao final de cada dinâmica, discute-se seu significado e o que se pode aprender 

com sua realização. 

Os trabalhos desenvolvidos em grupos são apresentados, utilizando-se diferentes formas 

de expressão - desenho, dramatização, música, texto, debate, - buscando atender à diversidade 

dos participantes. 

 

2. PROJETOS 

 

O IBEAC atua em várias áreas, com diversos públicos-alvo e parcerias, trabalhando para a 

mobilização, organização, empoderamento, participação e articulação de grupos e segmentos 

populares. 

Conta com uma equipe multidisciplinar de consultores, com ampla e reconhecida experiência 

em trabalhos sociais que concebe, executa e avalia projetos de inclusão social, articulando direitos 

à saúde, educação, meio ambiente, trabalho e desenvolvimento social, relações de gênero, raça e 

etnia, geração, origem e orientação sexual, para instituições públicas e privadas, organizações 

sociais e grupos locais. Adicionalmente, possui um espaço próprio na sede do Instituto, que conta 

com espaço para encontros, plenária para reuniões, salas e equipamentos eletrônicos para a 

gestão dos projetos. 

No ano de 2015, teve como origem de recursos o setor público e a iniciativa privada para a 

realização dos seguintes projetos: 
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2.1. Polo LiteraSampa  

 

Objetivo: Articular ações do Polo LiteraSampa, rede composta por 5 ONGs da grande São Paulo e 

uma escola pública que têm projetos de incentivo à leitura, bibliotecas comunitárias e incidem em 

políticas públicas de difusão do livro e da leitura. 

Público alvo:  

- Direto: Organizações participantes do Polo LiteraSampa, jovens mediadores de leitura. 

- Indireto: Bebês, Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos.  

Parceiro (s): Programa Prazer em Ler/Instituto C&A, Senac, Instituto Goethe, Alexandria: soluções 

para arquivos e bibliotecas, Programa Comunitário da Reconciliação, Centro Comunitário Casa 

Mateus, Associação Maria Flos Carmeli, Instituto Criança Cidadã, Editora Cortez, Editora Cia das 

Letras, Editora Terceiro Nome, Centro de Educação Infantil Santa Terezinha, Biblioteca Municipal 

Infantil e Juvenil Monteiro Lobato, autores diversos. 

Capacidade de Atendimento: 505 Crianças, 153 Adolescentes, 80 Jovens, 68 Adultos e 44 

professores. 

Periodicidade de Atendimento: de 2a feira a 6a feira nas várias bibliotecas comunitárias que 

compõem o Polo, incluindo a Biblioteca Caminhos da Leitura em Colônia, Parelheiros, cuja gestão 

é feita pelos jovens do Ibeac. 

Recursos financeiros: R$ 45.100,00 (Apoiador: Instituto C&A).  

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação 

Colegiada 
Isabel dos Santos Mayer e 

outras 
16 horas semanais 

Prestadores de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Articulação do Polo Valdirene Rocha 16 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Jovens Mediadores Silvani Chagas, Ketlin 
Santos, Rafael Simões 

30 horas semanais Bolsistas 

Especialistas 

Temáticos 

Neide de Almeida, 
Alessandra Atti, 

Alexsandro dos Santos, 
Hélder Oliveira 

Indeterminada 
Prestadores de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

 

Abrangência Territorial: Municípios de São Paulo, Guarulhos e Mauá. 
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Ações desenvolvidas:  

 Mediação de leituras na Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura e em escolas, creches 

e unidades básicas de saúde dos bairros Barragem, Colônia e Nova América – distrito de 

Parelheiros; 

 Eventos de promoção da leitura literária: II piquinilivros, bate papo com autores, saraus, 

cortejos de leitura e chá literário; 

 Articulação das ações da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura nos bairros Barragem, 

Colônia e Nova América – distrito de Parelheiros; 

 Aquisição de acervo literário para a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura e 

empréstimo de livros. 

 

2.2. Comunidades de Vida  

  

Objetivos: 1) Fortalecimento de empatia, dos cuidados e vínculos entre gestantes e mães, seus 

bebês e filhos pequenos por meio do autocuidado, da recuperação das memórias de infância e dos 

percursos de vida, da projeção de sonhos e desejos, da conversa sobre suas identidades. 

                   2) Construção de conhecimentos a partir do acompanhamento e sistematização de 

ações estratégicas para a prevenção de violências envolvendo crianças de zero a cinco anos - 

Incubadora. 

Público Alvo: Gestantes, mães, cuidadoras, bebês e crianças pequenas. 

Capacidade de Atendimento: 143 gestantes, mães e cuidadores de bebes e crianças pequenas,  

240 bebês e crianças pequenas. 

Periodicidade de Atendimento: encontros semanais em creches, UBS, Biblioteca Comunitária 

Caminhos da Leitura. 

Recursos financeiros: R$ 241.289,82 (Apoiador: Fundação Bernard Van Leer). 

Parceiros: Associação Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde de Barragem, Colônia, Nova 

América e Jardim Silveira do distrito de Parelheiros, PUCSP e PUCRS, Escolas Estaduais, Centros de 

Educação Infantil e organizações locais de Parelheiros.  

 

 

 



 

  

 

Av. Dr. Arnaldo, 2083 - CEP: 01255-000 - São Paulo -Tel/Fax: (11) 3864-3133 E-mail: ibeac@uol.com.br 
 

6 

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação Valdirene Rocha 15 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Supervisão Vera Lion 20 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Monitoramento e 

Avaliação 
Marcia Cunha 15 horas semanais 

Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Pesquisadores Eder Camargo e Cristiana 
Cardachevski 

20 horas semanais cada 
Prestadores de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Educadores 

Especialistas 
Cida Jurado, Tião Rocha 

10 horas semanais e mais 
carga horaria por curso 

Prestadores de Serviços 
(Pessoa Jurídica) 

Mediadores de 

Leitura 
Sidineia Chagas, Rafael 

Simões e outros 
15 horas semanais Bolsistas 

Apoio 

Administrativo 
Maykon Gonçalves de 

Sousa 
20 horas semanais 

Prestador de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Comunicação 
Angela Mattos e Liliam 

Romão 
Por produto 

Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

 

Abrangência Territorial: Cidade de São Paulo - periferia sul do distrito de Parelheiros.  

Ações desenvolvidas: 

 36 oficinas com gestantes, mães de crianças pequenas e cuidadores; 

 02 Oficinas com mães mobilizadoras 

 Elaboração de 03 Planos de Trabalho e Avaliação para o bairro Nova América visando: i. 

transformar por meio da literatura a comunidade de Nova América  numa referência em 

educação, saúde e cuidado, ii. criar espaços de lazer e convivência para reduzir a violência 

na comunidade e nas famílias e iii. cuidar do bem estar cotidiano de bebês, crianças, 

gestantes, mães e cuidadores. 

 

2.3. Sementeiras de Direitos 

 

Objetivo: Desenvolver uma metodologia de promoção e difusão dos direitos das mulheres, 

principalmente jovens-mães, residentes em bairros de alta vulnerabilidade social. 

Público alvo: Mulheres, gestantes e jovens-mães. 
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Parceiro (s): Unidades Básicas de Saúde de Barragem, Colônia, Jardim Silveira e Nova América. 

Capacidade de Atendimento: 

- Direto: 32 mulheres e 03 homens 

- Indireto: 170 mulheres e 32 homens  

Periodicidade de Atendimento: Ações semanais (oficinas, visitas domiciliares, círculos de paz) nos 

bairros participantes dos projetos, nas escolas, unidades básicas de saúde, na biblioteca  

Recursos financeiros previstos: R$ 25.000,00 (Apoiador: Brazil Foundation) + R$ 240.000,00 

(Apoiador: Consulado Geral da Alemanha no Brasil). 

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação Isabel dos Santos Mayer, 
Vera Lion 

15 horas semanais 
Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Apoio a 

Coordenação 
Valdirene Rocha 20 horas semanais 

Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Assistente de Projeto Marilda Santos 15 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Especialistas 

Valdênia Paulino 
Lanfranchi, Maria 

Aparecida Jurado, Aline 
Matos, Vera Lion e Isabel 

dos Santos Mayer 

Por encontros de formação 
Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Palestrantes Amelinha Telles, Tião 
Rocha, Marcia Tiburi 

Por evento 
Prestadores de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

 

Abrangência Territorial: Município de São Paulo – Subprefeitura e Distrito de Parelheiros – bairros 

de Barragem, Colônia e Nova América, Escola Estadual Belkice Manhães Reis, além de 

equipamentos de organizações locais como a Creche Nova América e o Centro de Criança e 

Adolescente da Conosco.  

Ações desenvolvidas:  

 Mobilização de 14 instituições parceiras para identificação das gestantes e jovens mães 

para constituição do grupo de referência; 

 Seminário sobre Direitos das Mulheres e para lançamento do projeto para as escolas, 

unidades de saúde, organizações locais e parceiros (65 participantes); 
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 Mapeamento e organização de material sobre Direitos Humanos e enfrentamento das 

situações de violência e violação de direitos - Acervo constituído (256 livros, 11 cantigas, 05 

jogos, 19 dinâmicas, 15 filmes, 41 dvds, 24 cds  – 371 itens);  

 40 encontros semanais e quinzenais de formação com gestantes, jovens mães e cuidadores 

sobre autocuidado, formação de vínculos e empatia; 

 Encontros de Formação com o grupo de referência (Sementeiras) sobre Direitos Humanos 

(Direito da Mulher, Relações de Gênero, Direito da Criança, Direito à Diversidade, Direitos 

Sexuais e Reprodutivos, Direito ao Meio Ambiente, etc); 

 14 encontros de Formação com o grupo de referência (Sementeiras) sobre Direitos 

Humanos (Direito da Mulher, Relações de Gênero, Direito da Criança, Direito à Diversidade, 

Direitos Sexuais e Reprodutivos, Direito ao Meio Ambiente etc); 

 10 encontros de Formação e Supervisão com o grupo de referência (Sementeiras) para 

desenvolver estratégias para falar sobre a prevenção de violência em diferentes contextos: 

casas, escolas, com grupos de mulheres e grupos mistos, com idosas ou meninas etc), 

constituindo um Plano de Ação; 

 Realização de oficinas sobre “Direitos das Mulheres”, “Relações de Gênero” e “Mobilização 

contra discriminação nas redes sociais” pelas jovens Sementeiras de Direitos em escolas e 

outros projetos sociais; 

 Supervisão das Sementeiras para a construção de estratégias e implantação de um Plano 

de Ação; 

 Mediação de Leitura e Brincadeiras com as crianças, que acompanham suas mães nos 

encontros; 

 Sistematização do processo e das estratégias de promoção e proteção dos direitos das 

mulheres; 

 01 seminário de lançamento e encerramento do projeto para apresentação, avaliação e 

leitura crítica dos resultados; 

 Produção de materiais de comunicação: 08 vídeos de UMinuto, 02 Jornais Murais com as 

lições aprendidas no projeto e criação de um grupo no WhatsApp para compartilhamento 

de informações cotidianas, jogos, literatura e dicas de segurança para proteção e defesa 

dos direitos das mulheres; 
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 01 seminário de encerramento do projeto para apresentação, avaliação e leitura crítica dos 

resultados (69 participantes); 

 Constituição de um grupo de referência (Sementeiras de Direitos) sobre direitos humanos e 

enfrentamento das situações de violência e violação de direitos das mulheres com 32 

mulheres e 03 homens; 

 29 atividades desenvolvidas pelo grupo de referência em escolas, unidades de saúde, 

grupos da comunidade para a implementação do plano de ação elaborado pelas 

Sementeiras de Direitos; 

 05 “Círculos de Construção de Paz” para compreensão dos conflitos e utilização do diálogo 

como estratégia de transformação; 

 Sistematização de 20 estratégias de promoção e proteção dos direitos das mulheres (Banco 

com estratégias bens sucedidos criado). 

 

2.4. Ponto de Cultura  

 

Objetivo Disseminar o Direito Humano à cultura entre os moradores dos bairros de Barragem, 

Colônia e Nova América em Parelheiros, região com rico patrimônio cultural construído pelos 

descendentes de alemães, afro-brasileiros (nordestinos e mineiros), indígenas e japoneses. 

Público alvo:  

- Direto: 2.500 moradores dos bairros de Barragem, Colônia, Jardim Silveira, Nova América e 

Vargem Grande do distrito de Parelheiros. 

- Indireto: População residente na Cidade de São Paulo. 

Parceiro (s): Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. 

Capacidade de Atendimento: População residente no distrito de Parelheiros, especificamente 

5.680 jovens e adultos-jovens de 15 a 39 anos. 

Periodicidade de Atendimento: 2a a 6a feira na Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura e fora 

dela 

Recursos financeiros previstos: R$ 80.000,00 (Apoiador: Secretaria Municipal de Cultura de São 

Paulo). 
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Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação 
Isabel dos Santos Mayer e 

Valdirene Rocha 
15 horas semanais 

Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Articulação Local 

Rafael Simões, Sidinéia 

Chagas e Bruno Souza 

Araujo 

30 horas semanais Bolsistas 

Consultores 

Neide de Almeida, Hélder 

Oliveira, Francisco Lima, 

Janine Durand, professores 

de artes das escolas 

parceiras 

10 horas mensais Voluntários 

Apoio 

administrativo 
Marilda dos Santos 15 horas semanais 

Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Jovens 

Escritureiros 

Kevin Chagas , Suelen 

Pereira de Bessa,  Cristiano 

Moreira, Thamires Xavier 

Inácio, Alessandra Nicácio, 

Nágila Moreira 

- Voluntários 

 

Abrangência Territorial: Município de São Paulo, principalmente a periferia sul do Distrito de 

Parelheiros. 

Ações desenvolvidas:  

 Reuniões mensais de articulação do projeto; 

 Reuniões de “planejação” das ações do projeto 

 12 encontros de bate papo com escritores, ilustradores, contadores de histórias; 

 08 clubes de livros;  

 06 cines debates; 

 02 saraus temáticos (II Sarau Mulheres na literatura e IV Sarau do terror); 

 20 apresentações do cortejos de leitura na cidade de São Paulo; 

 25 mediação de leitura em espaços públicos e privados; 

 03 passeios a espaços culturais (Museu Afro Brasil, Instituto Tomie Ohtake e Senac São 

Paulo) 

 02 encontros por mês de formação literária.  
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2.5. CARTILHA "SÉRIE COMUNICAÇÃO POPULAR CRPSP" - “Ouvi Falar...”: Dialogando sobre o 

que você ouviu (ou não) falar sobre drogas – Publicação Popular CRP São Paulo VI – A psicologia 

no contexto do álcool e outras drogas e “Ouvi Falar...”: Dialogando sobre o que você ouviu (ou 

não) falar sobre drogas – Publicação Popular CRP São Paulo VII – A psicologia no contexto da 

educação 

 
Objetivo: Coordenar e acompanhar o processo de elaboração das cartilhas (conteúdo e 

estruturação gráfica), realizando a articulação com os profissionais envolvidos na produção do 

material e a interlocução com o CRP. 

Público alvo: Usuários dos serviços de psicologia, escolas, organizações que trabalham com o 

público relacionado aos temas das cartilhas. 

Parceiro (s): Conselho Regional de Psicologia. 

Capacidade de Atendimento: Não se aplica. 

Periodicidade de Atendimento: Não se aplica. 

Recursos financeiros: R$ 19.600,00 (Apoiador: Conselho Regional de Psicologia). 

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenador Vera Lion Por produto 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Escritora Lilian Romão Por produto 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Diagramador e Designer 

Gráfico 
Celso Clinck Por Produto 

Prestador de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

 

Abrangência Territorial: Estado de São Paulo. 

Ações desenvolvidas:  

 Reuniões de planejamento, discussão e aprovação do texto; 

 Pesquisa de materiais e conteúdos; 

 Produção do texto; 

 Teste da adequação da linguagem da publicação, com usuários dos serviços; 

 Aprovação texto Cartilha VI; 

 Elaboração do projeto gráfico da Cartilha VI. 
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PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS - ATENDIMENTOS 2015 

Projeto Nº de participantes atendidos 

Polo LiteraSampa 850 

Comunidades de Vida 383 

Sementeiras de Direitos 237 

Ponto de Cultura 2.500 

TOTAL 3.970 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Claudio Hortêncio Costa 

Presidente 

IBEAC 
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PLANO DE AÇÃO 2016 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E APOIO COMUNITÁRIO QUEIROZ FILHO - IBEAC 

 

1. PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS 

 

1.1. Polo Literasampa  

 

Objetivos: 1) Ampliar o acesso de crianças, adolescentes, jovens e comunidade em geral ao livro e 

à práticas de leitura; 2) Disseminar o direito humano à leitura; 3) Fortalecer as Bibliotecas 

Comunitárias enquanto guardiã das memórias das comunidades e espaço de mobilização social e 

cultural; 4) Contribuir para a efetivação de políticas públicas de fomento à leitura, formando 

leitores e articulando as comunidades e organizações públicas e privadas dos municípios de São 

Paulo, Guarulhos e Mauá. 

Público alvo:  

- Direto: Organizações participantes do Polo LiteraSampa. 

- Indireto: Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos participantes das atividades oferecidas nas 

entidades do Polo LiteraSampa.  

Parceiro (s): Programa Prazer em Ler/Instituto C&A, Senac, Instituto Goethe, Alexandria: soluções 

para arquivos e bibliotecas, Sesc , Editora Cortez , Editora Cia das Letras, Biblioteca Monteiro 

Lobato, Secretaria Municipal de Cultura. 

Capacidade de Atendimento: 535 Crianças, 183 Adolescentes, 110 Jovens, 98 Adultos e 74 

professores. 

Periodicidade de Atendimento: de 2a feira a 6a feira nas várias bibliotecas comunitárias que 

compõem o Polo, incluindo a Biblioteca Caminhos da Leitura em Colônia, Parelheiros. 

Recursos financeiros previstos: R$ 100.00,00 (Apoiador: Ministério da Cultura) 
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Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação 

Colegiada 
Isabel dos Santos Mayer e 

outras 
16 horas semanais 

Prestadores de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Articulação do Polo Valdirene Rocha 16 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Jovens Mediadores Silvani Chagas, Ketlin 
Santos, Rafael Simões 

30 horas semanais Bolsistas 

Especialistas 

Temáticos 

Neide de Almeida, 
Alessandra Atti, 

Alexsandro dos Santos, 
Hélder Oliveira 

Indeterminada 
Prestadores de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

 

Abrangência Territorial: Municípios de São Paulo, Guarulhos e Mauá. 

Ações a serem desenvolvidas:  

 Seminário LiteraSampa; 

 LiteraSampinha e Prêmio Literário; 

 LiteraSampafro (02 eventos); 

 Leitores Urbanos (05 encontros com autores); 

 Saraus literários (04 encontros); 

 Mediação de leitura, gestão e articulação das bibliotecas. 

 

1.2. Comunidades de Vida  

 

Objetivo: Fortalecer a empatia, os cuidados e vínculos entre gestantes e mães, seus bebês e filhos 

pequenos por meio do autocuidado, da recuperação das memórias de infância e dos percursos de 

vida, da projeção de sonhos e desejos, da conversa sobre suas identidades. 

Público Alvo:  

- Direto: Crianças menores de 9 anos, mulheres adolescentes, jovens e adultas. 

- Indireto: Comunidade em geral.  

Capacidade de Atendimento: 4.352 crianças até 09 anos e 10.760 mulheres adolescentes, jovens 

e adultas. 

Periodicidade de Atendimento: encontros semanais em creches, UBS, Biblioteca Comunitária 

Caminhos da Leitura, ações nas ruas dos bairros 
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Recursos financeiros: R$ 184.079,00 (Apoiador: Fundação Bernard Van Leer). 

Parceiros: Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e Associação Saúde da Família por meio das 

Unidades Básicas de Saúde dos bairros de Nova América e Vargem Grande em Parelheiros, Escolas 

Estaduais e Municipais: Nova América - EE Profa. Belkice Manhães Reis / Vargem Grande - EE 

Ayrton Senna, EE Vargem Grande, EMEF I Vargem Grande e Vargem Grande II, Creches e escolas 

de educação infantil: Nova América - CEI Nova América / Vargem Grande - CEI e EMEI Vargem 

Grande, Venha Conosco e Sociedade Beneficente de Equilíbrio de Interlagos –SOBEI, Biblioteca 

Comunitária Caminhos da Leitura (Ponto de Cultura) e Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento – CPCD.  

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação Valdirene Rocha 15 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Supervisão Vera Lion 15  horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Monitoramento e 

Avaliação 
Claudia Nogueira 25 horas semanais 

Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Educadores Especialistas 

Isabel dos Santos Mayer, 
Cida Jurado, Valdênia 

Paulino Lanfranchi, Aline 
Matos 

Por encontros de formação 
Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Mediadores de Leitura Suelen Pereira  e Silvani 
Chagas 

Por encontros literários Bolsistas 

Mães mobilizadoras 

Rafaela Lopes dos Santos , 
Daniela Britto Martins  , 

Maria Aparecida Oliveira e 
Maria Eliene da Silva 

- Bolsistas 

Apoio Administrativo Marilda Santos 15 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Comunicação Lilian Romão, João França Por produto 
Prestadores de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

 

Abrangência Territorial: Cidade de São Paulo - periferia sul do distrito de Parelheiros – bairros de 

Nova América e Vargem Grande 

Ações a serem desenvolvidas:  

 42 oficinas com gestantes, mães de crianças pequenas e cuidadores; 
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 09 oficinas com educadores/as, jovens mediadores de leitura, auxiliares de 

desenvolvimento infantil, agentes comunitários de saúde;  

 05 encontros de formação de mães multiplicadoras;  

 08 encontros de Supervisão de mães multiplicadoras e jovens mediadores;  

 05 “Círculos de Construção de Paz”; 

 Implementação das ações dos Planos de Ação elaborados para o bairro Nova América. 

 

1.3. Sementeiras de Direitos 

 

Objetivo: Desenvolver uma metodologia de promoção e difusão dos direitos das mulheres, 

principalmente jovens-mães, residentes em bairros de alta vulnerabilidade social. 

Público alvo: Mulheres, gestantes e jovens-mães. 

Parceiro (s): Unidades Básicas de Saúde de Barragem, Colônia, Jardim Silveira e Nova América. 

Capacidade de Atendimento: 

- Direto: 100 mulheres e suas crianças 

- Indireto: 13.409 moradores cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros  

Periodicidade de Atendimento: Ações semanais (oficinas, visitas domiciliares, círculos de paz) nos 

bairros participantes dos projetos, nas escolas, unidades básicas de saúde, na biblioteca  

Recursos financeiros previstos: R$ 29.973,28 (Apoiador: Brazil Foundation). 

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação Isabel dos Santos Mayer, 
Vera Lion 

15 horas semanais 
Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Apoio a 

Coordenação 
Valdirene Rocha 20 horas semanais 

Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Assistente de Projeto Marilda Santos 15 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Especialistas 

Valdênia Paulino 
Lanfranchi, Maria 

Aparecida Jurado, Aline 
Matos, Vera Lion e Isabel 

dos Santos Mayer 

Por encontros de formação 
Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Palestrantes Amelinha Telles, Tião 
Rocha, Marcia Tiburi 

Por evento 
Prestadores de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 
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Abrangência Territorial: Município de São Paulo – Subprefeitura e Distrito de Parelheiros – bairros 

de Barragem, Colônia e Nova América, Escola Estadual Belkice Manhães Reis, além de 

equipamentos de organizações locais como a Creche Nova América e o Centro de Criança e 

Adolescente da Conosco.  

Ações a serem desenvolvidas:  

 Encontros de formação com gestantes, jovens mães e cuidadores sobre autocuidado, 

formação de vínculos e empatia; 

 Encontros de Formação com o grupo de referência (Sementeiras) sobre Direitos Humanos 

(Direito da Mulher, Relações de Gênero, Direito da Criança, Direito à Diversidade, Direitos 

Sexuais e Reprodutivos, Direito ao Meio Ambiente, etc); 

 Supervisão das Sementeiras para a construção de estratégias e implantação de um Plano 

de Ação; 

 Mediação de Leitura e Brincadeiras com as crianças, que acompanham suas mães nos 

encontros; 

 Sistematização do processo e das estratégias de promoção e proteção dos direitos das 

mulheres; 

 Produção de materiais de comunicação: vídeos de UMinuto, Jornal Mural com as lições 

aprendidas no projeto e aplicativo para informações cotidianas, jogos, literatura e dicas de 

segurança para proteção e defesa dos direitos das mulheres. 

 

1.4. Ponto de Cultura  

 

Objetivo Disseminar o Direito Humano à cultura entre os moradores dos bairros de Barragem, 

Colônia e Nova América em Parelheiros, região com rico patrimônio cultural construído pelos 

descendentes de alemães, afro-brasileiros (nordestinos e mineiros), indígenas e japoneses. 

Público alvo:  

- Direto: População residente no distrito de Parelheiros. 

- Indireto: População residente na Cidade de São Paulo. 

Parceiro (s): Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. 

Capacidade de Atendimento: População residente no distrito de Parelheiros, especificamente 

5.680 jovens e adultos-jovens de 15 a 39 anos. 



 

  

 

Av. Dr. Arnaldo, 2083 - CEP: 01255-000 - São Paulo -Tel/Fax: (11) 3864-3133 E-mail: ibeac@uol.com.br 
 

18 

Periodicidade de Atendimento: 2a a 6a feira na Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura e fora 

dela 

Recursos financeiros previstos: R$ 80.000,00 (Apoiador: Secretaria Municipal de Cultura de São 

Paulo). 

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação 
Isabel dos Santos Mayer e 

Valdirene Rocha 
15 horas semanais 

Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Articulação Local 

Rafael Simões, Sidinéia 

Chagas e Bruno Souza 

Araujo 

30 horas semanais Bolsistas 

Consultores 

Neide de Almeida, Hélder 

Oliveira, Francisco Lima, 

Janine Durand, professores 

de artes das escolas 

parceiras 

10 horas mensais Voluntários 

Apoio 

administrativo 
Marilda dos Santos 15 horas semanais 

Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Jovens 

Escritureiros 

Kevin Chagas , Suelen 

Pereira de Bessa,  Cristiano 

Moreira, Thamires Xavier 

Inácio, Alessandra Nicácio, 

Nágila Moreira 

- Voluntários 

 

Abrangência Territorial: Município de São Paulo, principalmente a periferia sul do Distrito de 

Parelheiros. 

Ações a serem desenvolvidas:  

 Reuniões de articulação do projeto; 

 Mediação de leitura e empréstimo de livros; 

 Clube do Livro; 

 Eventos Literários: Saraus, Bate-papo com autores, Cortejo de Leitura, Contação de 

história, Cine-debate; 

 Oficinas de formação literária; 

 Encontros de Planejação; 
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 Levantamento das produções culturais em Parelheiros; 

 Elaboração de catálogo digital das produções culturais de Parelheiros; 

 Oficinas sobre registro de História Oral; 

 Exposições Itinerantes; 

 Oficinas sobre o ensino da arte; 

 Visita a equipamentos culturais e eventos da cidade de São Paulo. 

 

1.5. CARTILHA "SÉRIE COMUNICAÇÃO POPULAR CRPSP" - “Ouvi Falar...”: Dialogando sobre o 

que você ouviu (ou não) falar sobre drogas – Publicação Popular CRP São Paulo VI – A psicologia 

no contexto do álcool e outras drogas e “Ouvi Falar...”: Dialogando sobre o que você ouviu (ou 

não) falar sobre drogas – Publicação Popular CRP São Paulo VII – A psicologia no contexto da 

educação 

 
Objetivo: Coordenar e acompanhar o processo de elaboração das cartilhas (conteúdo e 

estruturação gráfica), realizando a articulação com os profissionais envolvidos na produção do 

material e a interlocução com o CRP. 

Público alvo: Usuários dos serviços de psicologia, escolas, organizações que trabalham com o 

público relacionado aos temas das cartilhas. 

Parceiro (s): Conselho Regional de Psicologia. 

Capacidade de Atendimento: Não se aplica. 

Periodicidade de Atendimento: Não se aplica. 

Recursos financeiros: R$ 8.000,00 (Apoiador: Conselho Regional de Psicologia). 

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenador Vera Lion Por produto 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Escritora Lilian Romão Por produto 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Diagramador e Designer 

Gráfico 
Celso Clinck Por Produto 

Prestador de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

 

Abrangência Territorial: Estado de São Paulo. 
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Ações a serem desenvolvidas:  

 Reuniões de aprovação do texto  Cartilha VI e VII 

 Teste da adequação da linguagem da publicação, com usuários dos serviços.  

 Elaboração do projeto gráfico Cartilha VII. 

 

1.6. Acolhendo e Letrando na Comunidade  

 

Objetivo: Compartilhar inspirações e práticas, limites e possibilidades das metodologias de 

trabalho do IBEAC (Empoderamento de Mulheres) e da Associação de Agroturismo Acolhida na 

Colônia (Turismo de Base Comunitária) com o intuito de reaplicá-las, adaptando-as, em cada um 

dos contextos territoriais nos quais atuam.  

Público alvo:  

- Direto: equipes das organizações participantes do arranjo colaborativo; 

- Indireto: público-alvo das organizações participantes do arranjo colaborativo.  

Parceiro (s): Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. 

Capacidade de Atendimento: 04 representantes de cada uma das organizações participantes do 

arranjo colaborativo. 

Periodicidade de Atendimento: Não se aplica. 

Recursos financeiros previstos: R$ 10.000,00 (Apoiador: Brazil Foundation). 

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação e 

articulação local 

Isabel dos Santos Mayer 

Vera Lion 

80 horas  

(duas semanas) 

Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Monitoramento Cláudia Nogueira 15 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Apoio 

administrativo 
Marilda dos Santos 15 horas semanais 

Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

 

Abrangência Territorial: Município de São Paulo, principalmente a periferia sul do Distrito de 

Parelheiros, e outros 25 municípios de abrangência da Acolhida na Colônia no estado de Santa 

Catarina. 

 



 

  

 

Av. Dr. Arnaldo, 2083 - CEP: 01255-000 - São Paulo -Tel/Fax: (11) 3864-3133 E-mail: ibeac@uol.com.br 
 

21 

Ações a serem desenvolvidas:  

 Visita à sede do IBEAC e apresentação dos projetos desenvolvidos; 

 Visita a Parelheiros (território onde são realizados os projetos do IBEAC);  

 Formação sobre a metodologia aplicada aos projetos; 

 Roda de Conversa com as mães mobilizadoras na Biblioteca Comunitária Caminhos da 

Leitura; 

 Reunião de “planejação” para implementar a metodologia do IBEAC no território de 

atuação da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia; 

 Visita em propriedades rurais de diferentes regiões do Estado de Santa Catarina a fim de 

conhecer situações onde o agroturismo está iniciando, onde está em estágio intermediário 

e onde está consolidado, além de serviços diferenciados e organização regional e estadual; 

 Reunião com equipe técnica da Acolhida e agricultores mobilizadores para apresentação e 

debate sobre a “Metodologia Acolhida na Colônia para implantação do agroturismo em 

territórios rurais” - debate sobre possibilidades de adaptação da metodologia para a 

realidade paulista; 

 Reunião de “planejação” da implementação da metodologia da Associação de Agroturismo 

Acolhida na Colônia no território de atuação do IBEAC. 

 

1.7. O Poder da Leitura nas Comunidades 

 

Objetivo: Compartilhar práticas, metodologias, desafios e resultados do IBEAC e da Associação 

Vaga Lume para desenhar, em conjunto, pressupostos teóricos consistentes e indicadores de 

impacto mensuráveis que embasem a avaliação de ações relacionadas à mediação de leitura em 

espaços comunitários, seja em áreas rurais da Amazônia ou na periferia de São Paulo 

Público alvo:  

- Direto: equipes das organizações participantes do arranjo colaborativo 

- Indireto: público-alvo das organizações participantes do arranjo colaborativo  

Parceiro (s): Associação Vaga Lume 

Capacidade de Atendimento: 28 representantes das organizações participantes do arranjo 

colaborativo 

Periodicidade de Atendimento: Não se aplica. 
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Recursos financeiros previstos: R$ 10.000,00 (Apoiador: Brazil Foundation). 

Recursos humanos envolvidos:  

Descrição Nome Carga Horária Vínculo 

Coordenação e 

articulação local 

Isabel dos Santos Mayer 

Vera Lion 

80 horas  

(40 horas durante duas 

semanas) 

Prestadoras de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Monitoramento Cláudia Nogueira 15 horas semanais 
Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

Apoio 

administrativo 
Marilda dos Santos 15 horas semanais 

Prestadora de Serviços 

(Pessoa Jurídica) 

 

Abrangência Territorial: Áreas rurais da Amazônia e periferia sul do município de São Paulo 

Ações a serem desenvolvidas:  

 Definição conjunta do planejamento pedagógico da semana de imersão; 

 Realização da semana de imersão; 

 Sistematização do conteúdo e dos resultados da semana de imersão; 

 Aplicação da metodologia e encontros para avaliação e troca de experiências; 

 Avaliação final do projeto-piloto e sistematização do conteúdo. 

 


