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A Amis 

A Associação Morumbi de Integração Social - AMIS é pessoa jurídica de direito privado, fundada 

em maio de 1982 com a denominação de Sociedade Beneficente da IBMorumbi (alterada em 2007 para 

o nome atual), sob a forma associativa, sem fins econômicos e duração por tempo indeterminado, com 

atendimento de forma continuada, permanente e planejada, para prestar serviços, executar programas 

ou projetos  e conceder benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e 

indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos da Lei nº 8.742/93, e 

Resolução CNAS nº 109/2009 e demais disposições legais. Para cumprir seu propósito a entidade atua 

por meio da execução direta de projetos, programas ou serviços e planos de ações, assegurando 

convívio, autonomia e fortalecimento de vínculos familiares e disseminar educação e cultura. 

Em 2007, em resposta à necessidade de reorganizar a entidade e elaborar um novo plano 

estratégico que trouxesse maior eficiência nos atendimentos, foi criada a Associação Morumbi 

de Integração Social – AMIS, como pessoa jurídica de direito privado, sob a forma associativa, 

sem fins econômicos, tendo como principal objetivo prestar atendimento continuado e de forma 

planejada através de programas, projetos e benefícios que possibilitem proteção social básica ou 

especial às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos 

termos da Lei nº 8.742/93, Resolução CNAS nº 109/2009 e demais disposições legais em vigor. 

Nesta trajetória, a Amis foi ampliando sua atuação – inicialmente mais focadas nas crianças e, 

atualmente, trabalha com crianças, adolescentes, jovens e seus familiares, com cinco eixos 

estratégicos: Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Assistência Social, Trabalho. 

 

  



   
 

    

 

 

A AMIS EM NÚMEROS DE ATENDIMENTOS: 
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862 
CRIANÇAS 

• ALIANÇA 

• LANCE DO BEM 

• COLETIVO JOVEM 

480 
JOVENS E 

ADOLESCENTES 

• GERAÇÃO DE RENDA 

• VIDA NAS LETRAS 

• NUPS/adultos 

•  

164 
ADULTOS 

• SEMEAR 

• VIDA EM MOVIMENTO 

• DREAM ORQUESTRA/ CORAL  

• DEFESA DO BEM 

• NUPS/crianças 

 

• VIDA COM VIDA* 

*40 famílias atendidas/mês, em 

média 4 pessoas = 1.920 

• MUTIRÃO DA SAÚDE  

1.282 

Adultos e 

crianças 



   
 

    

 

Missão:  

Promover um espaço seguro e acolhedor a fim de resgatar a dignidade de 

Crianças, adolescentes e famílias. 

 

Visão:  
 

Ser referência no desenvolvimento e capacitação de pessoas para serem 

protagonistas da sua história. 

 

Valores: 
 
“Amor a Deus, amor ao próximo, justiça, integridade, respeito e dignidade” 

 
Objetivo: 
 
Desenvolvida para oferecer nova perspectiva às comunidades carentes da região, a AMIS tem o 

objetivo de promover o acesso ao direito social de cada cidadão, num conceito de 

desenvolvimento social transformador em busca da superação. Suas ações têm como principais 

linhas de atuação os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência. Para cumprir este propósito, a entidade atua por meio da execução 

direta de projetos, atendendo cumulativamente aos critérios acima e assegurando convívio, 

autonomia e fortalecimento de vínculos familiares. 

 

Porque estamos na Vila Andrade? 
 
A Vila Andrade é um bairro da macrorregião conhecida como Morumbi que tem como 

característica o contraste social: são mansões e condomínios de alto padrão cercados por 

comunidades carentes e de com alto índice de vulnerabilidade social. Nas comunidades há 



   
 

    

 

concentração de habitantes e ausência ou má utilização de áreas de esportes e lazer; as famílias 

estão desestruturadas com crianças que permaneciam sozinhas enquanto seus pais trabalham. 

O ambiente tende à promiscuidade e à violência aproximando seus moradores dos perigos das 

drogas e o consequente ingresso no crime e vulnerabilidade social. 

 
Como atuamos? 
 
Com base em sua Missão, Visão, Valores e objetivos estabelecidos em seus estatutos, a AMIS 

atendeu em 2018 as comunidades vizinhas a partir de 5 eixos temáticos: Educação, Esporte, 

Cultura e Lazer, Assistência Social, Trabalho e Saúde, através de 13 projetos, conforme abaixo: 

EIXO SÓCIO EDUCATIVO: 

o VIDA EM MOVIMENTO – Vida, alegria, graça e beleza através do ensino de balé clássico. 

o DREAM ORQUESTRA E CORAL 

o VIDA NAS LETRAS – Alfabetização de jovens e adultos. 

EIXO ESPORTE, CULTURA E LAZER 

o DEFESA DO BEM – Movimento, educação, cidadania e disciplina através do judô e jiu-jitsu.   

o LANCE DO BEM – Academia de futebol para adolescentes masculinos. 

EIXO ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

o SEMEAR – Centro sócio assistencial para crianças e adolescentes. 

o ALIANÇA – Atendimento especializado para adolescentes a partir dos 13 anos. 

o ASSISTÊNCIA SOCIAL – Atendimento às famílias 

o NUPS – Núcleo de Psicologia Social – Psicologia para as crianças, adolescentes e famílias. 

EIXO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA: 

o COLETIVO JOVEM – Programa de formação de jovens para o primeiro emprego. 

o VIDA NAS ARTES – Profissionalização trazendo dignidade e esperança para jovens e adultos através 

do ensino de artesanatos com ênfase no patchwork. 

o CAFÉ DO BEM – Profissionalização de jovens na carreira de baristas. 



   
 

    

 

o BELEZA DO BEM – Profissionalização de jovens e adultos através de cursos de cabeleireiro e 

manicure. 

EIXO SÓCIO EDUCATIVO 
 

PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 

 

O projeto Vida em Movimento utiliza o ensino do Balé Clássico e sua cultura, através da 

metodologia do Royal Academy of Dance de Londres, para desenvolver e trabalhar capacidades 

físicas e técnicas individuais, sócio afetivas, cognitivas e psicomotoras, das crianças e 

adolescentes carentes da região com idades entre 6 a 16 anos e que estejam devidamente 

matriculadas e frequentando a escola. 

O projeto busca promover ações educativas, sociais e culturais que, construídas com a 

participação efetiva dos envolvidos, contribuam para a formação de um ser humano participativo 

e mais consciente de sua cidadania.  

Em 2018 foram beneficiadas 230 crianças distribuídas em 25 turmas, sendo treze pela manhã e 

doze no período da tarde, duas vezes por semana em dias alternados: terça e quinta ou quarta e 

sexta. As aulas têm duração definida conforme a faixa etária: de 06 anos, 45 minutos e de 7 a 16 

anos, uma hora e turmas com adolescentes que estão usando sapatilhas de ponta, duas horas. 

O projeto funciona em acordo com o ano letivo e ao final do ano é apresentado um espetáculo 

de balé clássico com a participação de todas as beneficiadas e colaboração de grande número de 

voluntários. O espetáculo é gratuito e aberto para todos, tanto da comunidade como membros 

da igreja e seus convidados. 

Para a apresentação, nos últimos meses do ano, além da carga horária de aulas normal, foram 

inseridos ensaios as quintas-feiras de noite e sábados pela manhã. Neste ano, foi apresentado 

em dois dias (sexta e sábado) o espetáculo “Um reino que não tem fim” para um público superior 

a duas mil pessoas. 

Outras ações do Vida em Movimento em 2018 foram:  

o Festa da Páscoa, com distribuição de ovos para todas as beneficiadas –29/03 



   
 

    

 

o Aula aberta, participação da família nas aulas de balé – 10 e 11/ 04 

o Apresentação de teatro “Os Reciclones – na conquista de um lixo consciente” na AMIS – 12/04 

o Semana de comemoração ao Dia Internacional da Dança. As beneficiadas tiveram aulas 

diferenciadas (contemporâneo, jazz, hip hop, dança criativa e balé avançado) vídeos referentes `a dança) 

– 23 a 26/04 

o Dia das mães – Café da manhã, vídeo de homenagem, palestra e entrega de presentes (flores e 

Ferrero Rocher) – 11/05 

o Reunião com os pais e/ou responsáveis que contou com presença significativa das famílias – em 

março, junho e novembro 

o Receberam convites para assistirem filmes na rede de cinemas Cinemark (programação especial) 

o Evento com convidada especial Lucia Lopes, bailarina profissional que dançou e contou sua 

experiência numa das maiores companhias de balé do mundo, a Mariinsky - Rússia. 

o Dia das Crianças – festa com aluguel de brinquedos infláveis e distribuição de cachorro-quente, 

pipoca e algodão doce, pintura de rosto, bexigas artísticas para todas as crianças até 12 anos. - 11/10 

o 150 crianças receberam doação de pastas de dentes Colgate (cada uma recebeu 12 pastas de dente 

– viagem) - Outubro  

o Encerramento do projeto, Espetáculo “Um reino que não tem fim”, apresentação realizado pelas 

beneficiadas do projeto nos dias 30/11 e 01/12. Primeiro espetáculo da AMIS com acessibilidade (Libras e 

Áudio Descrição) 

o Natal – Festa com entrega de presentes para as beneficiadas. 07/12  

o Participação de algumas adolescentes no Girl4Tech, inclusão a tecnologia – excursão/ evento da 

Mastercar – 14/12 

 

PROJETO DREAM ORQUESTRA E CORAL 

 

Projeto Dream Orquestra e Coral teve seu início em Agosto de 2017 e pode oferecer aulas de 

cordas friccionadas (violino, viola e violoncelo) para 80 crianças e adolescentes e aula de 

Canto/Coral para 190 crianças. Em suas ações o projeto busca promover ações educativas, sociais 

e culturais através da música que, construídas com a participação efetiva dos envolvidos, 

contribuam para a formação de um ser humano participativo e mais consciente de sua cidadania. 



   
 

    

 

Oferece ensino gratuito de música clássica (cordas friccionadas: violino, viola e violoncelo) e 

Canto Coral. Para aulas de instrumentos foram disponibilizadas vagas para crianças e 

adolescentes de 08 a 16 anos de ambos os sexos, estudantes de escolas públicas ou bolsistas 

100%. 

Em 2018, os beneficiados foram distribuídos em  04 turmas, sendo duas pela manhã e duas no 

período da tarde, duas vezes por semana em dias alternados: terça e quinta. As aulas tiveram 

duração de uma hora de ensino de música clássica, instrumentos: violino, viola e violoncelo. 

Foram utilizados para o ensino o métodos: All for Strings e Essencial Elements. Oferecemos 

também aulas de canto/coral para 190 crianças, que puderam desenvolver suas habilidades as 

segundas – feiras com aulas de 30 minutos, sendo três turmas no período da manhã e três de 

tarde. A apresentação de encerramento do ano “Natal Brasileiro” conto com a participação da 

Camerata da Igreja Batista do Morumbi. No total foram 4 músicas apresentadas pelos 

beneficiados das cordas friccionadas e 6 músicas do Canto/Coral. 

Além das atividades de aulas normais, os beneficiados participaram dos seguintes eventos: 

 

o Reunião com os pais e/ou responsáveis que contou com presença significativa das famílias – em 

março, junho e novembro 

o Festa da Páscoa, com distribuição de ovos para todas as beneficiadas –29/03  

o Apresentação de teatro “Os Reciclones – na conquista de um lixo consciente” na AMIS – 12/04 

o Dia das mães – Café da manhã, vídeo de homenagem, palestra e entrega de presentes (flores e 

Ferrero Rocher) – 11/05 

o Apresentação da Dream Orquestra e Coral na Sala São Paulo, participação na abertura do Concerto 

Uma noite de Sinfonias de Adoração das orquestras americanas: New life Symphony Orchestra e Asbury´s 

New Covenant Orchestra –  19/06 

o Receberam convites para assistirem filmes na rede de cinemas Cinemark (programação especial) 

o Apresentação da Dream Orquestra para a empresa patrocinadora Teleperformance – 19/09 

o Dia das Crianças – festa com aluguel de brinquedos infláveis e distribuição de cachorro-quente, 

pipoca e algodão doce, pintura de rosto, bexigas artísticas para todas as crianças - 11/10 

o 20 crianças receberam doação de pastas de dentes Colgate (cada uma recebeu 12 pastas de dente 

– viagem) - Outubro  



   
 

    

 

o Apresentação d Dream Orquestra e Coral no AMIS Day (Culto da Igreja Batista do Morumbi) – 21/10 

o Apresentação da Dream Orquestra no VIII Fórum de CEO´s – 23/10 

o Apresentação de encerramento do ano do projeto Dream Orquestra e Coral com a apresentação do 

“Natal Brasileiro” realizado pelos beneficiados do projeto - 03/12  

o Natal – Festa com entrega de presentes para as beneficiadas - 07/12  

o Solista Kevillyn Sales Calaça estreou no Concerto de Natal com Oquestra Sinfônica Municipal e Coro 

Lírico – 22 e 23/12 

 

PROJETO VIDA NAS LETRAS 

 

Projeto iniciado em 2007 tendo como meta contribuir para a redução do analfabetismo no Brasil 

ampliando as oportunidades de jovens e adultos que não tiveram acesso à educação básica na 

idade adequada. Sua proposta é, além de alfabetizar, oferecer acesso a conhecimentos gerais e 

desenvolver a consciência de cidadania participativa em seus beneficiados. 

Em 2018, tivemos 2 voluntários que se dedicaram a 20 Jovens e adultos atendidos, sendo três do sexo 

masculino e 17 mulheres. As atividades são realizadas três vezes por semana com duração de três horas, 

das 19hs às 22 hs. 

o  Receberam convites para assistirem filmes com seus familiares na rede de cinemas Cinemark 

(programação especial). 

o Todos os beneficiados receberam doação de pastas de dentes Colgate (cada uma recebeu 12 pastas 

de dente – viagem) - Outubro  

o Jantar de encerramento do ano, evento externo. Novembro 

 

EIXO ESPORTE, CULTURA E LAZER 
 

PROJETO DEFESA DO BEM 

 



   
 

    

 

O Projeto Defesa do Bem utiliza o esporte, na modalidade Judô, como veículo de integração e de 

construção de valores como disciplina, responsabilidade, conceitos de higiene, competitividade 

e respeito ao próximo. Neste ano, incluímos a modalidade Jiu-Jitsu. 

Seu objetivo é atender as crianças e jovens, de 6 a 16 anos, das comunidades carentes da região 

do Morumbi e Campo Limpo, de forma gratuita, contribuindo com a inclusão social de seus 

beneficiados e principalmente, fornecer opção atrativa para redução do tempo em que as 

crianças ficariam ociosas e expostas à realidade de vulnerabilidade social da comunidade em que 

vivem. 

O projeto atende aos princípios do Esporte: é totalmente gratuito e oferece seus serviços a todos, 

independentemente do sexo, raça ou credo, tendo como pré-requisito que o participante do 

projeto, esteja matriculado e frequentando a escola. 

Em 2018, foram beneficiadas 150 crianças e adolescentes, divididas em seis turmas na 

modalidade Judô, sendo duas pela manhã, duas à tarde em duas vezes por semana (terças e 

quintas feiras), as turmas de iniciantes com 1 hora de duração e turmas avançadas 1hora e 30 

minutos. Já na modalidade Jiu-Jitsu foram 30 beneficiados em 2 turmas, manhã e tarde, duas 

vezes por semana (quartas e sextas - feiras) com 1 hora e 30 minutos de duração. 

Além das atividades de aulas normais, os beneficiados participaram dos seguintes eventos: 

o Reunião com os pais e/ou responsáveis que contou com presença significativa das famílias – em 

março, junho e novembro 

o Aula experimental de Jiu-Jitsu na academia da Polícia Militar, no Batalhão da região do Morumbi – 

21/03 

o Festa da Páscoa, com distribuição de ovos para todas as beneficiadas –29/03 

o Apresentação de teatro “Os Reciclones – na conquista de um lixo consciente” na AMIS – 12/04 

o Dia das mães – Café da manhã, vídeo de homenagem, palestra e entrega de presentes (flores e 

Ferrero Rocher) – 11/05 

o A AMIS junto com a Igreja Batista do Morumbi sediaram o Campeonato Paulista da LPLA, na qual 

participaram 68 crianças e adolescentes da equipe da Defesa do Bem, compôs a mesa de honra a 

ilustre presença do sensei Shigueto Yamazaki – 23/06 

o Mundial CBJJE – conquistamos 3 medalhas de prata – 07/07 



   
 

    

 

o Participaram 5 atletas do Jiu-Jitsu no Campeonato Brasileiro, onde trouxeram 02 medalhas de ouro 

e 02 medalhas de Bronze – 09/09 

o Receberam convites para assistirem filmes na rede de cinemas Cinemark (programação especial) 

o Participação especial nas aulas do jiu-jitsu, Mauro Pelegrine (5º dan Jiu-Jitsu) – 18/09 

o Participação especial nas aulas do judô, o renomado judoca José Raimundo (6º dan Judô) – Outubro 

o Dia das Crianças – festa com aluguel de brinquedos infláveis e distribuição de cachorro-quente, 

pipoca e algodão doce, pintura de rosto, bexigas artísticas para todas as crianças. - 11/10 

o 100 crianças receberam doação de pastas de dentes Colgate (cada uma recebeu 12 pastas de dente 

– viagem) - Outubro  

o Participação do Festival Interkids da LPLA realizado no ginásio da Igreja Batista do Morumbi com 

participação de 42 judocas – 06/10 

o Final do Campeonato Brasileiro da Liga de Judô em Mariana/MG com 17 atletas e conquistaram 02 

Ouro, 01 Prata e 01 Bronzes. – 23 e 24/11 

o Encerramento do ano e troca de faixa Jiu-Jitsu – 30/11 

o Bonenkai e Troca de faixa do Judô – 01/12  

o Natal – Festa com entrega de presentes para as beneficiadas - 07/12  

 

PROJETO LANCE DO BEM 

 
O projeto Lance do Bem tem como ferramenta o esporte, mais especificamente o futebol, para 

acolher os jovens e adolescentes das comunidades próximas, em seu contra turno escolar, 

oferecendo além da prática, formação esportiva como veículo de integração e de construção de 

valores como disciplina, responsabilidade, conceitos de higiene, competitividade e respeito ao 

próximo.  

O projeto visa, ainda, fornecer opção atrativa para ocupar um tempo que seria ocioso e no qual 

estariam vulneráveis às situações de risco típicas das comunidades metropolitanas: drogas, 

tráfico e criminalidade. 

Atende crianças e adolescentes na faixa etária de 09 a 13 anos direcionados nas categorias sub 

11 e sub 13, de forma gratuita, contribuindo para a inclusão social de seus beneficiados. Obedece 

aos princípios do esporte, além de totalmente gratuito, atende a todos, independentemente do 



   
 

    

 

sexo, raça ou credo, tendo como pré-requisito que o participante do projeto, esteja matriculado 

e frequentando a escola. Em 2018 foram beneficiados 60 crianças e adolescentes. 

Além das atividades de aulas normais, os beneficiados participaram dos seguintes eventos: 

o Reunião com os pais e/ou responsáveis que contou com presença significativa das famílias – em 

Março, Junho e Novembro 

o Festa da Páscoa, com distribuição de ovos para todas as beneficiadas –29/03 

o Dia das mães – Café da manhã, vídeo de homenagem, palestra e entrega de presentes (flores e 

Ferrero Rocher) – 11/05 

o Realização de Amistosos internos – Março, Maio e Agosto 

o Participação do Sub 11 até a Semi-final do Campeonato Paulista  

o Receberam convites para assistirem filmes na rede de cinemas Cinemark (programação especial) 

o Dia das Crianças – festa com aluguel de brinquedos infláveis e distribuição de cachorro-quente, 

pipoca e algodão doce, pintura de rosto, bexigas artísticas para todas as crianças. - 11/10 

o 40 crianças receberam doação de pastas de dentes da Colgate (cada uma recebeu 12 pastas de 

dente – viagem) - Outubro  

o Participação no Bonenkai e 3 Premiações por mérito – 01/12  

 

EIXO ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

PROJETO VIDA COM VIDA 

 
Entendemos que a fome e a pobreza são problemas que nos circundam e nos pertencem por isso 

a AMIS, mesmo que em pequena escala, busca amenizar e fazer diferença atendendo 

principalmente às famílias das crianças, adolescentes e jovens atendidos pelos demais projetos 

oferecidos, na distribuição de cestas básicas. 

As famílias necessitadas são cadastradas e recebem mensalmente uma cesta básica por um 

período de três a seis meses, com reavaliação trimestral da situação sócio financeira. São 

atendidas, em média, quarenta famílias mensalmente, em circunstâncias de vulnerabilidade 



   
 

    

 

entre média e alta, totalizando cento e sessenta pessoas atendidas se considerarmos a média de 

quatro pessoas por família. 

Não há recursos financeiros envolvidos, pois, as cestas básicas distribuídas são recebidas em 

doação e/ou montadas com alimentos avulsos doados. 

Este projeto tem como objetivo dar assistência às famílias, principalmente de beneficiados, 

oferecendo acolhimento, escuta, apoio e serviços através do encaminhamento ao Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS, às Unidade Básica de Saúde – UBS, Serviço de Assistência 

Social às Famílias – SASF e Mutirão da Saúde realizado anualmente pela AMIS. Em 2018, o 

Mutirão da Saúde alcançou através dos atendimentos médico (clínico geral, pediatra, 

ginecologista, oftalmologista, dentista, psiquiatra, pneumologista, dermatologista e assistência 

psicossocial), assistência jurídica, assistência social, CAT, habitação e distribuição de cestas 

básicas. 

Foram realizados 802 atendimentos entre adultos e crianças, sendo a maioria (68%) do sexo 

feminino:  

 ATENDIMENTOS F M TOTAL 

CARDIOLOGIA 12 1 13 

CLINICO GERAL 84 20 104 

DENTISTA 98 61 159 

DERMATOLOGIA 22 7 29 

OPTOMETRIA 124 57 181 

PEDIATRA 20 25 45 

PNEUMOLOGIA 2 0 2 

PSICOLOGIA 14 2 16 

TOTAIS 376 173 549 

ASSISTENCIA JURÍDICA - - 27 

ASSISTENCIA SOCIAL - - 15 

CAT - - 150 

CESTA BÁSICA - - 23 



   
 

    

 

HABITAÇÃO - - 38 

TOTAL GERAL 376 173 802 

 

Foram atendidas 571 pessoas entre adultos e crianças: 

PESSOAS ATENDIDAS F M TOTAL 

SAUDE 214 104 318 

DEMAIS ATENDIMENTOS - - 253 

TOTAL GERAL     571 

 

Além dos atendimentos em especialidades, houve: 

Serviço de farmácia com distribuição gratuita de remédios supervisionada por uma farmacêutica; 

Ótica com venda de armações e lentes a preços mais acessíveis. 

 

Além das ações de assistência social, em situações pontuais e excepcionais de dificuldades 

financeiras, o projeto atende com doação de alimentos, agasalhos e cobertores, auxilio para a 

compra de gás e pagamento de serviços básicos em situação de corte.  Os atendimentos são 

realizados de acordo com a demanda observada, podendo ser realizadas visitas às famílias para 

análise da situação de vulnerabilidade. 

 

PROJETO ALIANÇA  

 
Com este projeto, a AMIS tem por foco a constituição de um espaço de convivência para as 

adolescentes, a partir de seus interesses, demandas e potencialidades, a fim de fortalecer os 

princípios básicos de uma sociedade, como respeito e solidariedade, e os vínculos familiares. São 

desenvolvidas atividades lúdicas, intervenções, oficinas e palestras com temas relacionados à 

vivência e cotidiano das atendidas, com incentivo às descobertas de potencialidades e a 

integração e proteção social que contribuam com novos significados às vivências de cada 

beneficiada, favorecendo o desenvolvimento e promovendo a prevenção de situações de risco 

social. 



   
 

    

 

Atende adolescentes do sexo feminino na faixa etária de 12 a 16 anos, todas as quartas feiras no 

horário das 9h00 às 11h00. Em 2018 foram acompanhadas quinze adolescentes.  

Além das atividades de aulas normais, os beneficiados participaram dos seguintes eventos: 

o Reunião com os pais e/ou responsáveis que contou com presença significativa das famílias – em 

março, junho e novembro 

o Comemoração da Páscoa, todas receberam ovos de Páscoa. 

o Dia das mães – Café da manhã, vídeo de homenagem, palestra e entrega de presentes (flores e 

Ferrero Rocher) – 11/05 

o Para comemorar o Dia das Mães, as adolescentes confeccionaram presentes artesanais – maio  

o Oficinas de customização com a Consultora de moda Drica Aredes – Maio, Agosto, Setembro e 

Outubro 

o 15 adolescentes receberam doação de pastas de dentes da Colgate (cada uma recebeu 12 pastas 

de dente – viagem) - Outubro  

o Receberam convites para assistirem filmes na rede de cinemas Cinemark (programação especial) 

o Palestra sobre Educação Sexual e Planejamento de vida oferecido pela Bayer – 24/10 

o Apresentação do Desfile “As 5 linguagens do Amor”  – 07/11 

o Café da manhã especial com palestra Orientação para uma alimentação saudável com a 

nutricionista Dra. Daniella Machado – 14/11 

o Confraternização de encerramento com café da manhã especial, evento externo – Festa de Natal 

com entrega de presentes para as beneficiadas - 05/12 

o Participação das adolescentes no Girl4Tech, inclusão a tecnologia – excursão/ evento da Mastercar 

– 14/12 

PROJETO SEMEAR 

 
O projeto Semear é orientado pelos eixos estruturantes do Serviço de Proteção Social Básica, em 

seu artigo primeiro e o Sistema Único da Assistência – SUAS, ou seja, família, rede, protagonismo 

e território, através de um centro sócio assistencial que promove serviços orientados às crianças 

entre 6 a 15 anos, matriculadas e frequentando a escola, em horário contrário ao escolar.  

Tem por foco a constituição de espaço de convivência com intervenções através de oficinas 

lúdicas, culturais, de música, dança, esportes e jogos recreativos, como forma de expressão, 



   
 

    

 

interação, aprendizagem e estímulo de habilidades e incentivo às descobertas de potencialidades 

com o intuito de promover a integração e proteção social dos atendidos, ao favorecer aquisições 

para a conquista da autonomia, protagonismo e cidadania. 

Busca dar novos significados às vivências de cada criança propiciando experiências favorecedoras 

do desenvolvimento da sociabilidade, do resgate de vínculos familiares e a prevenção de 

situações de risco e exposição ao crime da realidade em que estão inseridas.  

O projeto oferece quatro refeições diárias, café da manhã e almoço para a turma matutina e 

almoço e lanche para a turma da tarde, suprindo deficiências alimentares ao oferecer nutrição 

balanceada com a inclusão de carnes, frutas, legumes e verduras. Vale ressaltar que o hábito 

alimentar das crianças atendidas se mostra muitas vezes bastante precário sendo necessário, 

muitas vezes, a adaptação a um novo alimento como carne, verduras e frutas.  Neste sentido, 

são realizados levantamentos antropométricos no início e ao final de cada semestre para 

avaliação do nível nutricional e de crescimento das crianças e orientação aos pais para 

encaminhamento ao sistema de saúde dos casos considerados acima ou abaixo do aceitável pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS, em sua tabela de crescimento. 

Em 2018 foram beneficiadas 190 crianças distribuídas em seis turmas, sendo três pela manhã e 

três no período da tarde, de segunda a quinta nos horários das 8h00 às 11h50 e das 13h00 às 

16h50.  

Além das atividades de aulas normais, os beneficiados participaram dos seguintes eventos: 

o Reunião com os pais e/ou responsáveis que contou com presença significativa das famílias – em 

março, junho e novembro  

o Festa de Páscoa, com distribuição de ovos para todos os beneficiados. – 29/03 

o Apresentação de teatro “Os Reciclones – na conquista de um lixo consciente” na AMIS – 12/04 

o Dia das mães – Café da manhã, vídeo de homenagem, palestra e entrega de presentes (flores e 

Ferrero Rocher) – 11/05 

o Reunião com pais e/ ou responsáveis por turma – abril/ junho/ maio/ outubro / novembro 

o Life shape/ Win shape ofereceu a Semana Divertida – 11 a 15/06 

o Festa de aniversariantes do mês de junho e julho em ritmo de festa junina com barracas de 

brincadeiras e comidas típicas da roça  – 28/06 



   
 

    

 

o 190 crianças receberam doação de pastas de dentes (cada uma recebeu 12 pastas de dente – 

viagem) - Outubro  

o Evento e participação da Equipe de voluntariado da Bayer – 25 e 31/10 

o Dia das Crianças – festa com aluguel de brinquedos infláveis e distribuição de cachorro-quente, 

pipoca e algodão doce, pintura de rosto, bexigas artísticas para todas as crianças. - 11/10 

o Mutirão de Corte de Cabelo, integração com o Projeto Geração de Renda – Cabeleireiro. 50 

Beneficiados atendidos. – 17 e 24/10 

o Festa de “Formatura” de 12 crianças que concluíram o ciclo no Semear - Novembro 

o Apresentação de encerramento do projeto aberto para os pais e familiares “Natal Brasileiro” e 

participação da Dream Orquestra e Coral – 03/12 

o Todas  as crianças receberam doação de livro (literatura infato-juvenil) para levarem para suas casas 

- Novembro 

o 40 crianças receberam doação de perú de Natal. 

o Participação de algumas crianças e adolescentes no Girl4Tech, inclusão a tecnologia – excursão/ 

evento da Mastercar – 14/12 

o Natal – Festa com entrega de presentes para as beneficiadas. 07/12  

 

PROJETO NUPS 

 
Núcleo de Psicologia Social que objetiva dar escuta, acolhida e apoio psicossocial a crianças, 

adolescentes e adultos atendidos nos demais projetos da AMIS. Pretende, ainda, orientar, 

estimular o desenvolvimento psicossocial buscando a melhoria do auto estima e das relações 

interpessoais para fortalecer os vínculos familiares e a integração na comunidade/ambiente de 

vivência.  

Os atendidos em 2018 foram encaminhados pelos coordenadores dos projetos Semear, Vida em 

Movimento e Vida nas Artes, sempre que observadas situações que necessitem a intervenção de 

um profissional. Cada caso é levantado e analisado com a psicóloga que deu orientação quanto 

ao procedimento/ atendimento a ser prescrito. 

Atualmente a capacidade de atendimento é bastante restrita, em virtude de contarmos com 

apenas duas psicólogas voluntárias, uma exclusivamente de adultos. 



   
 

    

 

Em 2018, 11 beneficiários fizeram acompanhamento individual ao longo do ano e concluímos o 

ano com 7 pessoas sendo atendidas. Os atendimentos são sessões semanais com 50 minutos 

cada e acontecem as quartas-feiras no período da manhã. 

EIXO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 
 

PROJETO COLETIVO COCA COLA 

 
O projeto é uma parceria com o Instituto Coca Cola e Vedacit, tem como objetivo oferecer aos 

adolescentes e jovens da região de 15 a 23 anos, capacitação e encaminhamento para o mercado 

de trabalho.  Hoje o Coletivo Jovem é um curso de formação para o jovem desenvolver 

profissionalmente três trilhas do conhecimento: 

 1. Marketing e Vendas  

2. Comunicação e Tecnologia  

3. Produção de Eventos  

Trilha Marketing e Vendas os alunos adquirem conhecimento técnico sobre: importância do 

marketing, marketing e oferta de valor, aplicações do marketing, mix de marketing (4P’s – 

Produto, Praça, Preço e Promoção), canais da comercialização, diferença entre bens, serviços e 

experiência. Na prática, desenvolvem projetos para melhoria de um ponto de venda da 

comunidade. 

Trilha Comunicação e Tecnologia os alunos adquirem conhecimento técnico sobre: Importância 

da comunicação, comunicação e oferta de valor, estratégias de Marketing, cuidados com imagem 

e linguagem: impressão e web. Na prática, criam projetos de divulgação de serviço e/ou produto 

do estabelecimento da comunidade.  

Trilha Produção e Eventos os alunos adquirem conhecimento técnico sobre: Importância de 

eventos, eventos e oferta de valor: tipos de eventos, cuidar do sucesso de um evento e 

oportunidade de trabalho em eventos. Na prática, elaboram projetos de eventos para o 

estabelecimento da comunidade. 



   
 

    

 

Em todas as trilhas habilita o jovem a enfrentar as dificuldades do primeiro emprego, 

relacionamentos, empregabilidade, dicas para entrevistas e confecção do currículo, simulação de 

dinâmicas e entrevistas, palestras com profissionais da área atuantes em empresas de grande 

porte. 

São oferecidos quatro ciclos ao ano, contemplando a formação de 405 jovens e muitos já 

concluem o curso com propostas de contratação e ou estágio nas empresas parceiras conforme 

a escolaridade formal. 

 

GERAÇÃO DE RENDA 

 
O projeto Geração de Renda surgiu da observação, através dos projetos com as crianças e 

adolescentes, da demanda de seus pais pela melhoria de sua renda. Tem por objetivo promover 

o desenvolvimento social, econômico e cultural de homens e mulheres alcançando 

indiretamente suas famílias e, consequentemente, toda comunidade carente ao redor da Amis. 

Gerar trabalho e renda baseado no trabalho artesanal, na formação de cabeleireiras, manicures 

e pedicures e na formação de baristas, dentro dos princípios das sustentabilidades econômica, 

social e ambiental e da autonomia, promovendo assim o desenvolvimento integral dos 

beneficiários. 

O projeto espera contribuir no desenvolvimento de capacidades produtivas, empreendedoras, 

gerenciais e associativas dos beneficiários, propiciando o empoderamento de cada um e 

permitindo a construção de uma vida mais digna e de emancipação. 

O projeto busca o desenvolvimento pessoal dos beneficiários com a identificação das 

potencialidades individuais e coletivas, promoção da autoconfiança e a diminuição da culpa pela 

situação de desemprego e de vulnerabilidade em que vivem, e estimula-os a iniciarem negócios 

próprios dirigidos ao mercado individualmente ou de forma cooperada ou associada. Os 

participantes serão previamente selecionados após inscrição e entrevista com os coordenadores 

dos subprojetos. 



   
 

    

 

São oferecidos cursos de artesanato – Projeto Vida nas Artes; barista – Projeto Café do Bem e 

cabeleireiro e manicure – Projeto Beleza do Bem: 

 

PROJETO VIDA NAS ARTES 

 
São realizadas oficinas de artesanato usando as técnicas de patchwork, bordados, cartonagem, 

customização e reciclagem de materiais como tecidos, linhas, pedrarias, lãs e papéis. No processo 

de aprendizado serão realizadas atividades de: capacitação técnica; prática laboral; assistência 

técnica com aprofundamento dos conteúdos e formação social que propicie o fortalecimento da 

identidade, da autoestima e da cidadania. Na formação social também será incluída a 

conscientização e a educação ambiental, não apenas na gestão do empreendimento em si como 

na aplicação de tais princípios no dia-a-dia dos beneficiários.  

Também são organizados exposições e bazares a fim de facilitar a comercialização dos produtos 

confeccionados e a troca de experiências que favoreçam o processo de formação do grupo, com 

foco na responsabilidade de cada pessoa no processo.   

A capacidade de atendimento deste projeto é de até 20 mulheres em oficinas nas segundas feiras 

das 09h às 17h30. Em 2018, frequentaram 13 beneficiadas e 6 voluntárias 

Além das atividades de aulas normais, os beneficiados participaram dos seguintes eventos: 

o Bazar externo – Maio e Novembro 

o Palestra de Empreendedorismo Sustentável com Adriana Aredes – Maio 

PROJETO CAFÉ DO BEM 

 
Curso com treinamento prático para formação de profissionais baristas com certificação na 

conclusão.  Aos domingos, das 8h30 às 14h00, é montado uma cafeteria escola do Café do Bem 

no hall da Igreja Batista do Morumbi e são servidos cafés aos frequentadores da igreja nos 

intervalos dos cultos da manhã. 

O treinamento dura em média 7 meses e abrange o atendimento ao cliente, o compromisso e 

responsabilidade com o trabalho e a equipe; introdução do que é o café, a técnica da extração 



   
 

    

 

de café expresso com ensino da importância da moagem; operação da máquina profissional de 

café expresso; vaporização de leite; montagem dos cafés; práticas de limpeza da máquina e do 

ambiente de trabalho; controle da produção dos salgados e da logística de reposição na estufa e 

noções de controle e operacionalização do caixa. 

Em 2018, tivemos 7 beneficiados e realizamos a primeira formatura reunindo alunos de 2012 

quando iniciou o projeto a 2018, neste período formaram 15 baristas. A capacidade de 

atendimento é de 4 a 6 alunos, que além do aprendizado, recebem ajuda por domingo para 

auxiliar na renda familiar.  A receita do projeto advém da venda dos cafés, pães de queijo e bolos 

vendidos. 

PROJETO BELEZA DO BEM 

 
Este projeto compreende dois cursos: o de cabeleireiro e o de manicure, com capacidade de 

atendimento de 120 jovens e adultos na faixa etária de 18 a 52 anos, que chegam ao curso através 

de cartazes afixados na comunidade e indicação dos beneficiados. 

O primeiro curso conta com aulas teórico-práticas de cortes, tintura e calorimetria capilar, 

alisamento e penteados para formação de profissionais cabeleireiros com certificação na 

conclusão.  As oficinas acontecem às segundas feiras, no período da manhã, das 8h30 às 12h30, 

em dois módulos de seis meses cada. O curso de manicure e pedicure capacita o aluno a atuar 

profissionalmente por meio de técnicas específicas, proporcionando o embelezamento das 

unhas do cliente, a partir da aplicação das normas de biossegurança. Engloba aulas expositivas e 

vivência de situações práticas, durante as quais os alunos aplicam as técnicas uns nos outros e 

em clientes voluntários, simulando a rotina profissional. Aprender desde como preparar o 

ambiente para receber seu cliente até os recursos necessários para higienização e esterilização 

dos instrumentos. As oficinas acontecem às segundas feiras, no período da tarde, das 13h00 `as 

17h00, uma turma por semestre.  

Além das atividades de aulas normais, os beneficiados participaram dos seguintes eventos: 

o 30 beneficiados participaram e receberam credencial para a Feira Internacional Hair Brasil - Abril 

o Palestra com especialista em mechas e loiro com Graciela Costa – Agosto 

o Palestra com Lyra Possa de Visagismo – Agosto 



   
 

    

 

o Palestra de empreendedorismo com Helder Faria para os beneficiados dos cursos de Manicure e 

Cabeleireiro – Setembro 

o Realizaram mais de 50 cortes e escovas no Mutirão da Beleza – Setembro 

o Formatura de 30 Cabeleireiros e 36 Manicures - Novembro 

 



   
 

    

 

RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

PROJETO FUNÇÃO ÁREA DE FORMAÇÃO VÍNCULO 
CARGA HORÁRIA 

MENSAL 

COORDENAÇÃO E 
VIDA COM VIDA 

Gestora Assistência Social Microempresária 160 

Coordenadora Geral Dança – Royal Ballet Microempresária 160 

SEMEAR 

Coordenadora Pedagogia Funcionária CLT 160 

Professora Pedagogia Funcionária CLT 160 

Monitora Pedagogia em curso Estagiária 120 

Monitora Pedagogia em curso Estagiária 120 

Recreadora Pedagogia e Educação física Voluntária 8 

Auxiliar de sala Psicopedagogia Voluntária 32 

Contadora de Histórias Não informado Voluntária 8 

Cozinheira Fundamental II Funcionária CLT 160 

Auxiliar Cozinha Fundamental II Funcionária CLT 160 

Auxiliar de Serviços Gerais Fundamental II Funcionária CLT 160 

NUPS 

Psicóloga Psicologia Voluntária 16 

Psicóloga Psicologia Voluntária 16 

Psicóloga Psicologia Voluntária 16 

COLETIVO COCA COLA Monitor de sala Tecnólogo em Marketing Funcionário 160 

VIDA NAS ARTES Professora Coordenadora Farmácia Voluntária 18 

CAFÉ DO BEM Professor Coordenador  Voluntário 24 

VIDA EM MOVIMENTO 

Professora Dança – Balé Clássico Royal MEI 100 

Professora Dança - Balé Clássico Royal MEI 50 

Professora Dança – Balé Clássico Russo MEI 50 



   
 

    

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

  

PROJETO FUNÇÃO ÁREA DE FORMAÇÃO VÍNCULO 
CARGA HORÁRIA 

MENSAL 

BELEZA DO BEM 

Professor Coordenador Administração Voluntário 24 

Professor – Cabelo  Voluntário 16 

Assistente de sala – Cabelo  Voluntário 16 

Professor – Manicure Fundamental II Microempresária 16 

Assistente de sala - Manicure Fundamental II Voluntária 16 

DEFESA DO BEM e  
LANCE DO BEM 

Professor Coordenador Educação Física Voluntário 12 

Professor Coordenador Educação Física Autônomo 24 

Professor Educação Física Autônomo 16 

Professor Educação Física Voluntário 8 

ALIANÇA 
Coordenadora Gestão Financeira Voluntária 12 

Assistente Ensino Médio Funcionária 12 

VIDA NAS LETRAS 

Professor Administração Voluntário 24 

Professora Fisioterapia Voluntária 24 

Professora  Voluntária 24 



   
 

    

 

 

RELATÓRIOS FINANCEIROS 

 

CUSTOS DOS PROJETOS 

PROJETOS CUSTO MENSAL CUSTO ANUAL PESSOAS ATENDIDAS CUSTO UNITÁRIO ANUAL 

1 ADMINISTRAÇÃO            33.386,04      400.632,47                     -     -  

2 SEMEAR            23.503,49      282.041,89                 190           123,70  

3 VIDA EM MOVIMENTO            15.967,89      191.614,72                 230              69,43  

4 DEFESA DO BEM               2.799,36         33.592,33                 150              18,66  

5 COLETIVO COCA COLA               6.567,53         78.810,39                 407              16,14  

6 VIDA NAS ARTES               1.580,38         18.964,56                    18             87,80  

7 CAFÉ DO BEM               3.754,82         45.057,86                    15           250,32  

8 BELEZA DO BEM               2.538,34         30.460,03                 150              16,92  

9 VIDA NAS LETRAS                       3,33                 40,00                    15                0,22  

10 LANCE DO BEM                    90,45           1.085,44                    25                3,62  

11 ALIANÇA                       6,12                 73,44                    15                0,41  

12 NUPS                  154,13           1.849,50                    11              14,01  

13 VIDA COM VIDA                  388,96           4.667,56              1.118                0,35  

                  90.740,85      1.088.890,19               2.614    

 
 
 



   
 

    

 

 
 
 
 

RELATÓRIOS FINANCEIROS 

 

FONTES E ORIGENS DOS RECURSOS 

PROJETOS 
RECEITAS 
PRÓPRIAS 

EVENTUAIS E 
CAMPANHAS 

DOAÇÕES PF DOAÇÕES PJ 
FBB e  

LEI ROUANET 
IBMORUMBI TOTAL  RECEITA MENSAL 

1 ADMINISTRAÇÃO  126.459,43  43.511,03  19.606,40      84.016,20   194.162,17   84.777,77      652.533,00   54.377,75  

2 SEMEAR   20.229,17  52.710,00              72.939,17  6.078,26  

3 VIDA EM MOVIMENTO   26.128,50  26.014,63     140.859,95        193.003,08  16.083,59  

4 DEFESA DO BEM         5.270,00        3.151,00      10.000,00            18.421,00   1.535,08  

5 COLETIVO COCA COLA           53.815,86            53.815,86              4.484,66  

6 VIDA NAS ARTES    20.209,79        1.002,70            9.540,23          30.752,72              2.562,73  

7 CAFÉ DO BEM    63.264,97              4.719,50          67.984,47              5.665,37  

8 BELEZA DO BEM          855,00          1.600,00       24.085,73          26.540,73              2.211,73  

9 VIDA NAS LETRAS           3.830,00                3.830,00                 319,17  

10 LANCE DO BEM             2.000,00              2.000,00                 166,67  

11 ALIANÇA                                  -                             -    

12 NUPS           1.710,00                1.710,00                 142,50  

13 VIDA COM VIDA              3.308,56          3.308,56                 275,71  

        210.789,19        96.141,40  108.622,03      149.832,06      373.367,58   158.086,33     1.126.838,59    
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