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I – APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE

A Fundação 10 de Agosto é uma entidade civil, de direito privado e sem fins lucrativos, com
sede na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral de São Paulo/SP.
Foi constituída em 12 de maio de 1993 e tem este nome “10 de Agosto” em homenagem ao dia de
São Lourenço. Seu objetivo é atender a população de Bertioga e região, contribuindo para a
melhoria na educação e qualificação profissional, e na sua qualidade de vida, além de promover a
convivência e integração entre os moradores.
Público alvo: população de Bertioga – litoral norte de São Paulo

II - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

A Fundação tem por finalidade básica contribuir para a implantação e operação de um Centro
Social e Religioso na Riviera de São Lourenço – Município de Bertioga – Estado de São Paulo. Mais
objetivamente, a Fundação se propõe a construir e manter, em terreno de sua propriedade
naquele local, uma Capela para o culto da Religião Católica Apostólica Romana e edificação anexa,
que se destinará a atendimento social da comunidade de Bertioga compreendendo cursos
profissionalizantes, assistência espiritual e outros fins.

III -OBJETIVOS

No cumprimento de seu objetivo, a Fundação tem como meta as seguintes atividades:
a. Promoção e realização de cursos profissionalizantes gratuitos, de qualificação e requalificação
profissional, com vistas à colocação de mão de obra e incentivo à geração de renda e autosustentabilidade dos participantes.
b. Manutenção e conservação das instalações da capela Nossa Senhora das Graças e do Centro
Social e Religioso na Riviera de São Lourenço.
c. Promoção e apoio à execução de programas gratuitos e serviços assistenciais, educacionais, de
incentivo à cultura, ao esporte e ao lazer voltados para a comunidade carente de Bertioga e
Região.
d. Participação e incentivo ao processo de desenvolvimento social integrado, favorecendo a
participação da comunidade e estimulando a defesa do meio ambiente e do patrimônio artístico e
cultural.
e. Estabelecimento de acordos, contratos ou convênios com organizações públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, visando atingir suas finalidades.
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f. Apoio e incentivo à realização de cursos, eventos, seminários, estudos e pesquisas de interesse
social das comunidades atingidas pelos programas em desenvolvimento.

IV - ORIGEM DOS RECURSOS

A Fundação tem nas doações físicas e jurídicas sua principal fonte de recursos. Em 2011 as
doações representaram 54% de sua receita.
Foram também importantes fontes de receita da Fundação:
- receita proveniente da comercialização dos resíduos recicláveis da Riviera de São Lourenço (8%)
- Eventos realizados na Riviera de São Lourenço, de caráter beneficente (26%)
- Prêmios inscritos e contemplados de empresas públicas e privadas (7%)
- Patrocínio de cursos (4,5%)
- Brechó e outros (0,5%)

O relatório de despesas e receitas da Fundação, dividido por cursos e atividades encontra-se no
anexo II deste Relatório.

V- INFRA ESTRUTURA

A escola da Fundação funciona em área cedida em comodato, na Riviera de São Lourenço. Possui
13 salas sendo 03 salas administrativas, 05 salas equipadas e devidamente mobiliadas para os
cursos, uma sala laboratório de informática, uma sala laboratório para o curso de elétrica, uma
sala laboratório para curso de hidráulica, piscina e jardinagem, uma cozinha experimental, e
galpões para os cursos de música.
A administração da Fundação cabe ao conselho de curadores e à diretoria executiva, nos termos
de seu estatuto.
Recursos humanos: - A Fundação concluiu o ano de 2011 com um quadro de 17 funcionários,
entre administrativo e professores dos diversos cursos. Contou ainda com 9 voluntários que
ocupam o conselho técnico da Fundação, além de 4 voluntários para o conselho curador. Em
eventos pontuais, a entidade conta com a colaboração de dezenas de voluntários que se
prontificam em ajudar.
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Os serviços de contabilidade e relatórios financeiros, bem como a assessoria jurídica e de
comunicação e marketing da Fundação são feitos voluntariamente e em caráter de doação por
empresa privada.

VI

- IDENTIFICAÇÃO DE CADA
SOCIOASSISTENCIAL EXECUTADO

SERVIÇO,

PROJETO,

PROGRAMA

OU

BENEFÍCIO

A Fundação desenvolve diversas atividades de assistência à população de Bertioga, com destaque
para os cursos profissionalizantes gratuitos, de qualificação profissional, com vistas à colocação de
mão de obra local e incentivo à geração de renda e auto sustentabilidade dos participantes.
Além dos cursos profissionalizantes, a Fundação oferece também cursos gratuitos de Educação
básica como escolarização de adultos e informática e oficinas de artes e ofícios para crianças e
jovens de 05 a 19 anos da comunidade de Bertioga.

Em 2011 atendemos 1.187 pessoas matriculadas sendo em 22 cursos diferentes oferecidos
a crianças, jovens e adultos, sendo que 942 concluíram os cursos e receberam certificado.

Evento para entrega dos certificados para a última turma dos cursos profissionalizantes de 2011

Os egressos dos cursos profissionalizantes são encaminhados para o PAT – Posto de Atendimento
ao Trabalhador, da Secretaria de Assistência Social do município.
Cada curso possui documentação padronizada e acompanhamento pedagógico, conforme segue:
•

Ficha de matrícula acompanhada de Xerox dos documentos pessoais

•

Lista de presença diária

•

Diário de classe
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•

Calendário anual da entidade.

•

Relatório mensal do desenvolvimento dos alunos

•

Provas teóricas

•

Provas práticas com aprovação de bancada de auditores técnicos

•

Certificado bimestral e trimestral para os cursos

•
A supervisora de ensino da entidade faz o acompanhamento pedagógico das aulas e do
desenvolvimento dos alunos através de relatórios bimestrais e reuniões mensais HTPCs com
professores.

Contando com o apoio das empresas instituidoras mantenedoras, mantendo uma
estrutura administrativa enxuta e privilegiando a contratação de mão-de-obra local,
principalmente os ex-alunos, para ministrar os diversos cursos, a Fundação 10 de Agosto tem
trabalhado para a conquista de seus objetivos.

A seguir o descritivo de cada curso/atividade oferecido no ano de 2011.
Todos os cursos e oficinas oferecidos pela Fundação tem a população de Bertioga como público
alvo. As idades divergem de curso para curso. A fundação mantém 11 professores para seus
diversos cursos, uma gerente administrativa, uma supervisora de ensino que assiste os alunos no
seu desenvolvimento, além de funcionários de manutenção e limpeza.

VI.I - OFICINAS

1.

OFICINAS DE ARTES E OFÍCIOS

1.1-

TEORIA MUSICAL

Objetivo: Compreender a funcionalidade da pauta musical, nomear sons a partir da primeira nota
ou clave dada, compreender a subdivisão das figuras – (semibreve, colcheias), Metrônomo, leitura
das notas, leitura rítmicas, identificar figuras e pausas, reconhecer e obedecer os signos musicais,
entoar notas, conhecer as fórmulas de compasso, acompanhar músicas ou trechos rítmicos e
melódicos marcando a pulsação, resgatar repertório folclórico brasileiro, Hinos pátrios.

Público-alvo: Crianças, jovens e adolescentes de 09 a 19 anos
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 221
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Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal.
Período de realização: Fevereiro a dezembro 2011.

Aulas de teoria Musical turma iniciante.

1.2

- CORAL INFANTIL E JUVENIL

Objetivo: Possibilitar a iniciação musical através do canto coral através da musicalização infantil.
Público-alvo: Crianças alfabetizadas com ou sem experiência com idade a partir dos seis anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 20
O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada aula tem
duração de 02 hora/aula semanal. Todos os alunos participam de aulas de teoria musical no
decorrer do semestre e possuem aulas em laboratório de informática para aperfeiçoamento nesta
disciplina.
Período de realização: Fevereiro a dezembro 2011 .
Aulas de coral infantil e juvenil turma iniciante.
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1.3. – MUSICALIZAÇÃO

Objetivo: Introduzir noções musicais através da flauta-doce; conhecer o instrumento, tocar
melodias simples, conhecer fundamentos teóricos, como leituras de notas e senso rítmico.
Público-alvo: Crianças, jovens e adolescentes de 06 a 08 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 23
Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. No início do 5º módulo os alunos são encaminhados
para aulas de instrumentos musicais de sua escolha e aulas de teoria musical
Período de realização: Fevereiro a dezembro 2011.
Aulas práticas de musicalização:

1.3

– FLAUTA TRANSVERSAL

Objetivo: Introduzir noções musicais através da flauta-transversal; conhecer o instrumento, tocar
melodias simples e avançadas. Conhecer fundamentos teóricos, como leituras de notas e senso
rítmico.
Público-alvo: Crianças, jovens e adolescentes de 10 a 19 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 06
Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. No início do 5º módulo os alunos são encaminhados
para a orquestra infanto juvenil da entidade.
Período de realização: Fevereiro a dezembro 2011.
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Aulas práticas de flauta transversal:

1.5

– ORQUESTRA

Objetivo: Praticar treinamentos em conjunto para o desenvolvimento de repertórios com temas
diversos estimulando a participação do aluno em apresentações que, por sua vez, contribuam com
o efetivo ingresso desse aluno ao mundo musical.
Público-alvo: Crianças, jovens e adolescentes de 12 a 19 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 15

Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. A orquestra está dividida em iniciante, intermediária e
avançada.
.Período de realização: Fevereiro a dezembro 2011.
Aulas práticas da orquestra:
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1.6 - TECLADO

Objetivo: Estimular o aprendizado da arte musical, formar grupos instrumentais, criar ambiente
favorável ao desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os aptos a pensar, agir e viver em
sociedade.
Público-alvo: Crianças e jovens de 10 a 16 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 30
Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. No início do 5º módulo os alunos são encaminhados
para a orquestra infanto juvenil da entidade.
Período de realização: de fevereiro a dezembro de 2011.
Aulas práticas de teclado:

1.7

– CLARINETE

Objetivo: Estimular o aprendizado da arte musical, formar grupos instrumentais, criar ambiente
favorável ao desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os aptos a pensar, agir e viver em
sociedade.
Público-alvo: Crianças e jovens há partir 09 anos e até 19 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 07
Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. No início do 5º módulo os alunos são encaminhados
para a orquestra infanto juvenil da entidade.
Período de realização: de Fevereiro a dezembro de 2011.
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Aulas práticas de clarinete:

1.8 – SAXOFONE

Objetivo: Estimular o aprendizado da arte musical, formar grupos instrumentais, criar ambiente
favorável ao desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os aptos a pensar, agir e viver em
sociedade.
Público-alvo: Crianças e jovens há partir 09 anos e até 19 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 21
Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. No início do 5º módulo os alunos são encaminhados
para a orquestra infanto juvenil da entidade.
Período de realização: De fevereiro a dezembro de 2011.
Aulas práticas de saxofone:
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1.9– VIOLINO

Objetivo: Estimular o aprendizado da arte musical, formar grupos instrumentais, criar ambiente
favorável ao desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os aptos a pensar, agir e viver em
sociedade.
Público-alvo: Crianças e jovens há partir 09 anos e até 17 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 26
Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. No início do 5º módulo os alunos são encaminhados
para a orquestra infanto juvenil da entidade.
Período de realização: De fevereiro a dezembro de 2011.
Aulas Práticas de violino:

1.9

– VIOLA

Objetivo: Estimular o aprendizado da arte musical, formar grupos instrumentais, criar ambiente
favorável ao desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os aptos a pensar, agir e viver em
sociedade.
Público-alvo: Crianças e jovens há partir 09 anos e até 17 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 1
Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. No início do 5º módulo os alunos são encaminhados
para a orquestra infanto juvenil da entidade.
Período de realização: de fevereiro a dezembro de 2011.
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Aulas práticas de viola:

1.10

– VIOLONCELO

Objetivo: Estimular o aprendizado da arte musical, formar grupos instrumentais, criar ambiente
favorável ao desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os aptos a pensar, agir e viver em
sociedade.
Público-alvo: Crianças e jovens há partir 09 anos e até 17 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 03
Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. No início do 5º módulo os alunos são encaminhados
para a orquestra infanto juvenil da entidade.
Período de realização: de fevereiro a dezembro de 2011.

Aulas práticas de violoncelo:
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1.11

- VIOLÃO

Objetivo: Estimular o aprendizado da arte musical, formar grupos instrumentais, criar ambiente
favorável ao desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os aptos a pensar, agir e viver em
sociedade.
Público-alvo: crianças e jovens há partir 09 anos e até 17 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 45
Carga horária: O curso é dividido em 06 módulos. Cada módulo corresponde a 01 semestre. Cada
aula tem duração de 01 hora/aula semanal. No início do 5º módulo os alunos são encaminhados
para a orquestra infanto juvenil da entidade.
Período de realização: de Março a dezembro de 2011.
Aulas práticas de violão:

1.12

PERCUSSÃO

Objetivo: Estimular o aprendizado da arte musical, formar grupos instrumentais, criar ambiente
favorável ao desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os aptos a pensar, agir e viver em
sociedade.
Público-alvo: crianças e jovens há partir 09 anos e até 17 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 46
Carga horária: o curso é desenvolvido ao longo do ano, todas as quartas feiras com carga horária
de uma aula por semanal com 03 horas de duração.
Período de realização: de março a dezembro de 2011.
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Aulas práticas - percussão:

1.14

- TROMPETE

Objetivo: Estimular o aprendizado da arte musical, formar grupos instrumentais, criar ambiente
favorável ao desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os aptos a pensar, agir e viver em
sociedade.
Público-alvo: crianças e jovens há partir 09 anos e até 17 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 30
Carga horária: o curso é desenvolvido ao longo do ano, todas as quartas feiras e quintas feiras
com carga horária de uma aula por semanal com 01 horas de duração.
Período de realização: de março a dezembro de 2011.
Aulas práticas - trompete:
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1.15

MARCHETARIA

Objetivo: Possibilitar, através de aulas semanais em grupo, o exercício da arte de ornamentar as
superfícies de objetos, móveis, painéis, etc., através da aplicação de materiais diversos tais como:
madeira, metais, pedras, plásticos, marfim e chifres de animais.
Público-alvo: jovens a partir de 12 anos e até 18 anos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 48
Produção: 568 peças
Carga horária: o curso é desenvolvido ao longo do ano, através de duas aulas por semana com 03
horas de duração.
Período de realização: de fevereiro a dezembro de 2011.
Aulas práticas - marchetaria:

VI.II - EDUCAÇÃO BÁSICA

1-

ESCOLARIZAÇÃO DE ADULTOS

Objetivo: Possibilitar a aquisição dos conhecimentos equivalentes aos do ensino fundamental, de
1ª a 4ª série, para aqueles que não podem freqüentar o curso regular. Os alunos participam de
aulas práticas e fazem aulas de informática todas as quartas feiras.
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Público-alvo: Jovens maiores de 18 anos e adultos que não concluíram a escola regular
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 16
Carga horária: O curso é desenvolvido ao longo do ano através de aulas diárias, de 2ª a 6ª feira,
com 2h30 de duração sendo que cada série é concluída a cada semestre.
Período de realização: de fevereiro a dezembro de 2011.
Aulas práticas – escolarização de adultos:

2

- INFORMÁTICA

Objetivo: Possibilitar a aquisição de conhecimentos básicos sobre Windows, inclusão digital e
outros aplicativos básicos do Windows.
Público-alvo: Jovens maiores de 14 anos e adultos
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 174
Carga horária: O curso é desenvolvido em módulos trimestrais, através de duas aulas por semana
com 02 horas de duração cada aula. Total de 50 horas/aula.
Período de realização: entre fevereiro e dezembro de 2011 realizamos 03 módulos cada módulo
com 40 vagas.
Aulas práticas - informática:
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VI.III - CURSOS PROFISSIONALIZANTES

1- JARDINAGEM

Objetivo: Possibilitar a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos sobre jardinagem, com
foco na aplicação prática.
Público-alvo: Jovens maiores de 16 anos e adultos
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 36
Carga horária: O curso é desenvolvido em módulos trimestrais, através de três aulas por semana
com 03 horas de duração cada aula. Total de 90 horas/aula entre teoria e prática.
Período de realização: Entre fevereiro e dezembro de 2011 realizamos 03 módulos cada módulo
com 15 vagas.
Aulas práticas - jardinagem:

2- LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS

Objetivo: Possibilitar a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos sobre o tratamento de
piscinas, com foco na aplicação prática.
Público-alvo: Jovens maiores de 16 anos e adultos
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Quantidade de alunos atendidos: 46
Carga horária: O curso é desenvolvido em módulos trimestrais, através de três aulas por semana
com 03 horas de duração cada aula. Total de 90 horas/aula entre teoria e prática.
Período de realização: Entre fevereiro e dezembro de 2011 realizamos 03 módulos cada módulo
com 15 vagas.
Aulas práticas – limpeza e manutenção de piscinas:

3- AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Possibilitar a aquisição de conhecimentos básicos sobre as rotinas de departamento
pessoal.
Público-alvo: Jovens a partir de 16 anos e adultos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 23
Carga horária: O curso é desenvolvido em módulos trimestrais, através de duas aulas por semana
com 02 horas de duração cada aula. Total de 45 horas/aula.
Período de realização: entre setembro e novembro de 2011 realizamos 01 módulo, com 25 vagas.
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Aulas práticas- auxiliar departamento pessoal:

4

– HIDRÁULICA

Objetivo: Possibilitar a aquisição de conhecimentos sobre planejamento periódico de ações
preventivas de manutenção de casas e residências e conhecimento sobre meio ambiente.
Público-alvo: Jovens a partir de 16 anos e adultos
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 37
Carga horária: O curso é desenvolvido em módulos trimestrais, através de três aulas por semana
com 03 horas de duração cada aula. Total de 90 horas/aula entre teoria e prática.
Período de realização: Entre setembro e dezembro de 2011 realizamos 01 módulo com 15 vagas.
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Aulas Práticas - hidráulica

5- ELÉTRICA

Objetivo: Possibilitar a aquisição de conhecimentos sobre planejamento periódico de ações
preventivas de manutenção de casas e residências e conhecimentos sobre meio ambiente.
Público-alvo: Jovens maiores de 16 anos e adultos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 41
Carga horária: O curso é desenvolvido em módulos trimestrais, através de três aulas por semana
com 03 horas de duração cada aula. Total de 90 horas/aula entre teoria e prática.
Período de realização: Entre fevereiro e dezembro de 2011 realizamos 03 módulos cada módulo
com 15 vagas.
Aulas Práticas – elétrica
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6- COZINHA

Objetivo: Possibilitar a aquisição de conhecimentos sobre planejamento periódico de ações
preventivas de manutenção de casas e residências e conhecimentos sobre meio ambiente.
Público-alvo: Jovens maiores de 16 anos e adultos.
Quantidade de alunos atendidos em 2011: 27
Carga horária: O curso é desenvolvido em dois módulos mensal, através de 5 aulas por semana
com 04 horas de duração cada aula. Total de 20 horas/aula entre teoria e prática.
Período de realização: Entre fevereiro e dezembro de 2011 realizamos 02 módulos, cada módulo
com 15 vagas.
Aulas Práticas – Cozinha Básica
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VI.IV – AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Após a finalização do curso , é feito com cada aluno uma avaliação do mesmo. O aluno manifestase quanto à qualidade do curso, do professor, do tempo despendido na Fundação, sobre seus
colegas e equipe administrativa da entidade.
Ainda de forma não sistemática, é feito um monitoramento com os alunos que concluíram os
cursos para acompanhá-los em sua jornada depois da Fundação, se conseguiram empregos, se
melhoraram suas atividades onde já estão empregados ou se conseguiram novas oportunidades
em função do aprendizado adquirido na entidade.

VI.V – OUTRAS ATIVIDADES

1- MONITORIA
Em 2011, a Fundação 10 de Agosto conseguiu viabilizar uma ajuda de custo para os alunos que
mais se destacaram em 2010, em forma de monitoria. Os recursos foram obtidos através de
projeto contemplado pela Petrobrás. 15 alunos receberam durante o ano ajuda para transporte e
alimentação, incentivando-os a participar das atividades e apresentações da entidade.

Alunos Monitores 2011

2- BRECHÓ
A Entidade manteve, também em 2011, o brechó que atende a população da Riviera e
região. Com a parceria da Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço – AARSL, que faz a
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retirada de doações, como móveis e eletrodomésticos, conseguimos evitar com que todo esse
material fosse descartado de maneira imprópria, além de beneficiar as pessoas que puderam
adquiriram os objetos doados por preços simbólicos.

O brechó ficou aberto ao público todas as últimas 4º feiras de cada mês, das 9 às 17h00. O valor
arrecadado com as vendas do brechó foi revertido para a manutenção dos cursos gratuitos da
Entidade.

3- PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E ASSOCIAÇÕES.

•

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

•

CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social

•

CONTUR - Conselho Municipal de Turismo

•

CONDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

4- DIVULGAÇÃO

Vários meios de comunicação contribuíram para a divulgação dos trabalhos da Fundação junto a
seus alunos e potenciais parceiros. Seu boletim informativo impresso, denominado Bem
Informado foi publicado duas vezes no ano (março e agosto), com tiragem de 5 mil exemplares,
distribuído na Riviera de S. Lourenço, escolas do município de Bertioga e órgãos competentes.
A entidade aperfeiçoou seu blog (fundacao10deagosto.blogspot.com/)
sistematicamente atualizado com fotos e notícias.

mantendo-o

Também mantém um canal do facebook e no youtube, sempre atualizados.
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Blog da Fundação

Página do Facebook

O objetivo desses meios de comunicação é divulgar as atividades desenvolvidas na Fundação, além
de outros assuntos de interesse dos moradores, trabalhadores e comerciantes do município de
Bertioga.
Anexamos ao presente relatório as duas edições do Boletim Bem Informado.

Apresentações,
As apresentações da orquestra da Fundação 10 de Agosto constituem-se em grande instrumento
de motivação dos alunos dos cursos de música e também importante oportunidade de divulgação
dos trabalhos da Fundação, de modo a fazer-se conhecer pelos moradores da Riviera de São
Lourenço.
Em 2011, a orquestra da Fundação apresentou-se em diversas oportunidades, a saber:

22 de julho – No Arraial da Riviera
12 de agosto – Apresentação especial para comemorar o aniversário da entidade. Local: escola da
Fundação, no Viveiro de Mudas da Riviera.
16 de agosto – Apresentação da camerata de cordas na solenidade do 10ª edição do Premio
Marketing Best Sustentabilidade, no Auditório Philip Kotler da ESPM - Escola Superiro de
Propaganda e Marketing, em São Paulo
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Apresentação Premiação Marketing Best 2011

14 e 15 de outubro – Pelo 2º ano, 17 alunos de música da Fundação participam do VII Festival de
Cidadania de São Vicente, este ano conquistando o 4º lugar no evento que contou com a
participação de mais de 40 entidades.

Apresentação no Festival de São Vicente

02 de dezembro – Apresentação especial da orquestra para encerramento do ano de 2011. Local:
Escola da Fundação
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05 de dezembro 2011- Apresentação para encerramento 2011

4. Palestras

Palestras interdisciplinares foram realizadas durante 2011. Cidadania, Meio ambiente,
empreendedorismo, drogas, família, etc são temas discutidos em encontros com pais de alunos e
interessados. Os palestrantes são voluntários, pessoas da comunidade ou profissionais
reconhecidos em suas diversas áreas.
Foram realizadas também palestras de apoio aos cursos profissionalizantes, com profissionais
externos de empresas relacionadas aos cursos.
03 de maio – Palestra do Sr. Claudio Costa, representante da empresa HidroAll do Brasil, palestra
para os alunos do curso de manutenção e limpeza de piscina
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Palestra da empresa HidroAll

5. Reunião com os pais
Reunir os pais para trocar ideias não só sobre os cursos da Fundação mas também sobre questões
de educação, drogas, comportamento, etc é uma atividade que a Fundação iniciou em 2011. Esse
tipo de reunião é um importante instrumento de aproximação entre a família do aluno e a
Fundação.
Em 2011 foram realizadas 4 reuniões com os pais, uma por bimestre. A média de presença foi de
60 pessoas.

6. Visitas
Visitas externas são importante instrumento para ampliar os horizontes dos alunos,
proporcionando-lhes oportunidade para conhecer novos lugares, atividades, pessoas e
profissionais.
Em 2011 foram realizadas as seguintes visitas:
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Dia 03 de maio – visita com os alunos do curso de jardinagem ao CEAGESP – Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, acompanhada pelo professor do curso.

23 de agosto – Excursão com um grupo de alunos do curso de violão para apresentação do cantor
Kenny Brown no Sesc Vila Mariana em São Paulo.

7. Outras atividades

7.1 – Regravação do hino de Bertioga
Nos meses de abril a maio a orquestra da Fundação participou da regravação oficial do hino de
Bertioga, juntamente com a orquestra do Município.

7.2 – Participação no desfile Civico de Bertioga
Cerca de 100 alunos, professores e equipe da Fundação participou do desfile cívido realizado no
dia 19 de maio em comemoração ao 20º aniversário de emancipação do município.
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7.3 – Workshop na APAE de Bertioga
No dia 30 de novembro, 2 alunos da orquestra da Fundação fizeram uma apresentação e um
workshop com crianças da APAE em Bertioga.

7.4- Dia D Solidário. Atendimento aos alunos, pais e Comunidade.
05 de maio - Alunos e profissionais do curso de enfermagem do Centro Educacional Alfa,
estiveram na Fundação aferindo a pressão e realizando testes de glicemia capilar (Destro), para
controle de diabetes de todos os alunos da entidade. A ação foi gratuita e contou ainda com o
apoio do Rotary Club Riviera . Aproximadamente 200 pessoas entre alunos e pais participaram da
ação, que visa prevenir doenças e orientar sobre os cuidados com a saúde.
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7.5 – Cursos com a comunidade
O envolvimento dos pais de aluno é um movimento sadio e muito importante para o
desenvolvimento dos trabalhos da fundação e também na formação dos próprios alunos. Alguns
pais se oferecem para ajudar nas atividades da entidade. Sempre que possível, a Fundação
organiza ainda encontros e workshops com pais de alunos.

7.5.1 – Maio/2011 - Curso de Panificação ministrado pela mãe voluntária Fátima Aparecida
Santana, aluna do curso de cizonha para 12 alunos. Carga horária: 24 horas, sendo 6 horas por dia
x 4 dias do mês.

7.5.2 – 22 de abril - Curso de Pintura em Ovos para Comunidade ministrado pela Prof.
Margueriti. Total de alunas 6, carga horária 1 dia, 6 horas.
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7.5.4- Maio/2011 Curso de Macramê para mães de alunos ministrado pela voluntária Marilda
Silva Gomes para 6 pessoas, mães de alunos da Fundação. Carga horária: 12 horas, divididos em 2
tardes.

Bertioga, 10 de julho de 2012.

VII – ANEXOS

VII.1 Boletim Bem Informado

VII.2 – Relatório de receitas e despesas
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