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1.1- Responsável – Presidente:
Cátia Sirlene Gonçalves Hahn
CPF: 117.074.408-75 - C.I: 5.984.845
Endereço : Rua Pedro Gomes, s/n – Bairro Lagoão - Araranguá/SC
CEP: 88900-000 Fone (48) 3527.0214 – (48) 9692.8497
Formação : Curso Superior em Arte- Educação – UNISUL
Curso Orientadores Comunitários/Serviço Social da UNISUL
Curso Articuladores em Políticas Sociais Públicas – UNISUL
Curso Empoderando Pessoas e Criando Capacidades nas Organizações da Sociedade Civil
Instituto Fonte / UNESCO
2.

APRESENTAÇÃO DA CASA DA FRATERNIDADE

A Instituição Espírita Casa da Fraternidade é uma entidade assistencial, de caráter
educacional, cultural, que vem prestando assistência a qualquer pessoa, sem imposição religiosa ou
qualquer discriminação. Ao longo de seus vinte e seis anos de existência, já atendeu mais de cinco
mil crianças e adolescentes através de seus programas sociais.
Localizada num dos bairros mais carentes, de Araranguá, a instituição vem trazendo o
estímulo e promoção social através da arte a centenas de crianças e adolescentes e jovens em
situação de risco social, que participam do Projeto Ponto de Cultura Juventude Luzes do
Amanhã, em suas diversas atividades sócio-educativas de teatro, música, dança, artes visuais,
capoeira, reforço escolar, artesanato e informática, vem proporcionando o desenvolvimento
comunitário, estimulando as crianças à freqüência na escola, proporcionando ocupação produtiva,
saúde física, mental e psicossocial, a todos os atendidos através de suas atividades sócio-educativas
e sócio-familiar.
Seus projetos vem sendo apoiados pela Prefeitura Municipal de Araranguá, Ministério da
Cultura, Secretaria Estadual de Cultura-SEITEC e UNESCO/Criança Esperança 2012. Em 2013
também foi indicada para o Premio ANU e o Premio Itaú Social. Em 2014 a entidade será apoiada
novamente pelo Programa Criança Esperança 2014 e também pela Fundação Biblioteca Nacional.

Estrutura Organizacional e Recursos Humanos:
A Instituição Espírita Casa da Fraternidade é Administrada pela presidente da entidade
formada em Arte Educação pela UNISUL e produtora Cultural há mais de dez anos (voluntária). O
Projeto “Ponto de Cultura Juventude Luzes do Amanhã” conta com uma equipe composta por um
Departamento de Cultura e Marketing, um Departamento Pedagógico e um Departamento de
Assistência Social que em conjunto são responsáveis pelo planejamento das atividades propostas.
Conta com serviços de voluntários, profissionais autônomos e contratados.
O Departamento de Cultura e Marketing é formado por produtores culturais, artistas e oficineiros
O Departamento Pedagógico é formado por pedagogos, arte-educadores e psicólogos.
O Departamento de Assistência a Infância e a Família é formado por profissionais da área da
Assistência Social, Educação e Saúde (assistente social, psicólogo, pediatra, fonoaudiólogo,
dentista).
A entidade dispõe de serviços de manutenção geral (cozinheira, merendeira, serviços gerais).
Conta com serviço de diversos voluntários, profissionais autônomos e contratados.
Realiza a Capacitação permanente de seus Arte-Educadores e equipe técnica.

Estrutura Física Da Entidade Existente:
A entidade possui sede própria em terreno de sua propriedade com área de 1.895 M2
contendo uma área edificada de aproximadamente 550 M2 equipada com salas de artes visuais e
artesanato, biblioteca, e informática, salas de Reforço Escolar, sala de aula multifuncional, salão de
palestras e ensaios, cozinha, refeitório, escritório, secretaria, 02 banheiros e uma área coberta para
recreação.
As dependências da instituição estão equipadas:
 Instalações de Cozinha e Refeitório.
 Instalações de Escritório e Secretaria
 Sala de Aula Multifuncional com materiais como cadeiras, mesa, aparelho de som,
televisão, vídeo, DVD.
 Sala de Reforço Escolar e Biblioteca
 Sala de Palestras e ensaios, cadeiras e colchonetes, e data-show.
 Salão de ensaios e eventos com espelhos, cortinas, som e Multimídia.
 Sala de Informática com computadores e aparelhos do kit multimídia.
 Demais equipamentos: armários, estantes, ventiladores, instrumentos musicais,
figurinos diversos para teatro e dança.

Em 2013 o Projeto contou com uma Rede de apoio:
o
o
o
o
o
o
o
Foi
Foi
Foi
Foi

Ministério da Cultura/Programa Mais Cultura/Programa Cine Mais Cultura
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
Prefeitura Municipal de Araranguá
Fundação Educar Dpaschoal
Empresas Patrocinadoras
Escolas da comunidade
Movimento Espírita da Região

Indicado para o Premio Anu- região Sul
classificado como Semifinalista do Premio Itau-Social região Sul.
selecionado para o Criança Esperança 2014
Selecionado para o Premio da Fundação Biblioteca Nacional

O PROJETO JUVENTUDE LUZES DO AMANHÃ
A atual conjuntura nos indica que vivemos num estado privilegiado, onde os índices
sociais indicam que não existe miséria nesta região do estado de Santa Catarina. É certo, que
passamos dificuldades, vivemos situações de vulnerabilidade social (causadas pelas condições de
moradia, desemprego, desestrutura familiar que geram problemas como o vício, a prostituição, o
crime), no entanto não vivemos a violência como das favelas do Rio de Janeiro, nem a fome do
Nordeste do Brasil, embora tenhamos enfrentado diversas intempéries climáticas nos últimos
tempos, como furações e enchentes. Mas vivemos principalmente a carência de valores, valores
culturais, valores da ética, da responsabilidade social e responsabilidade planetária, valores que
deveriam ser repassados pela família, mas que por diversos fatores se encontram cada vez mais
afastados ou invertidos.
Admitir a hipótese de que cada ser humano traz em si potencialidades a serem
desenvolvidas é admitir a idéia de permanente transformação social. Integrar as dimensões
do conhecer, do pensar, do vivenciar e do agir do ser humano, numa abordagem através da
Educação em Valores Humanos (EVH), usando como ferramenta a Arte-Educação, é a Proposta do
Projeto Juventude Luzes do Amanhã.
O Projeto Juventude Luzes do Amanhã, é um projeto de promoção social através
da arte, que se divide em três Sub-programas: Ações Sócio Educativas e de Complementação
Escolar, Ações Culturais e Ações Comunitárias e Sócio-Familiares, que interligadas geram um
resultado promocional da população em situação de risco social, favorecendo a construção da ética
e da cidadania.
Tem como Objetivos Gerais:
Oferecer um espaço alternativo de criação e produção de cultura para crianças e
adolescentes (de 06 a 16 anos) e jovens de 16 a 24 anos em situação de risco social.
Objetivos Específicos:
 Promover cursos na área de Arte-Educação (Música, Teatro, Dança, Capoeira, Artes Visuais,
Artesanato, Informática, Oficina de Adolescência, Resgate de Brincadeiras Antigas, Reforço
Escolar, etc.), aliados as noções de valores humanos; favorecendo o desenvolvimento
integral e harmonioso da criança, tanto físico, quanto psicológico e espiritual;
 Promover atividades sócio-educativas em horários opostos ao escolar, motivando e
favorecendo a frequência a escola, e a prevenção de drogas e outros.
 Promover a socialização e habilidades para a vida, resgatando a auto-estima, vivência em
grupo e atividades comuns sociais que incentivem e dinamizem o processo de integração
social entre a comunidade;
 Desenvolver seus valores morais e humanos, bem como a formação de cidadania.
 Oportunizar maior convivência familiar através de atividades que integrem a família.
Promover a valorização da família através de apoio psicológico e social.
METODO PEDAGÓGICO- Proposta de Educação:
Nossa proposta de Educação é baseada na Filosofia de Pestalozzi, segundo seu método
intuitivo e perceptivo, fundamentada na Educação Moral, e tem como Missão:
"Contribuir com o desenvolvimento integral do indivíduo, trabalhando sentimento,
vontade e razão, conscientizando-o de seu papel ativo, crítico e construtivo na
sociedade."
Princípios:


Todas as criaturas são passivas de educação, pois cada uma traz em si o germe da divindade
que possibilita a aprendizagem e, conseqüentemente, a evolução.









Pestalozzi já dizia que “a educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do
indivíduo.”
A vida é um aprendizado permanente, rumo à perfeição.
Somos seres integrais - temos uma dimensão intelectual, espiritual, psicologica, afetiva,
motora e social. Deve-se respeitar o grau de evolução de cada criatura.
A pedagogia da liberdade: em qualquer processo pedagógico, estamos lidando com um ser
livre, que deve aderir voluntariamente ao convite de evolução que lhe propomos, respeitando
inclusive suas aptidões.
A pedagogia da ação: o indivíduo só aprende, agindo, experimentando, ensaiando (inclusive
errando).
A relação pedagógica deve ser de amor, pois só o amor toca as fibras divinas da alma e
desperta a vontade de evolução.
“A técnica deve ser uma ferramenta capaz de fazer com que o ato de ensinar e
aprender seja prazeroso.”

O Projeto se utiliza de Linhas de intervenção com relação á família, á escola, à
vida profissional, com relação à comunidade, do assistido.
Os assistidos passaram pelo processo seletivo e procedimento de matrículas que inclui:
entrevista, teste do nível de aprendizado, visitas domiciliares e avaliação de suas necessidades.

Relatório de Atividades Realizadas 2013
DO PROJETO PONTO DE CULTURA
JUVENTUDE LUZES DO AMANHÃ
Dados Gerais referentes às atividades de 2013:
1- Numero de Pessoas que participaram das Oficinas e Cursos promovidos pelo Ponto de
Cultura: 390 vagas preenchidas por 181 alunos participaram de no mínimo 03 atividades diferentes
no decorrer do ano. Sendo que 136 alunos encerraram o ano.
2- Número de Pessoas que assistiram aos espetáculos e eventos públicos promovidos pelo
Ponto de Cultura no ano de 2013:
Total: público geral em média de 12.000 pessoas
Rodas Capoeira: Em torno de 2.000 pessoas
Apresentação de Balé: 500 pessoas
Apresentação do Grupo Vocal: 1.500 pessoas
Apresentações de Teatro: 4.000 pessoas
Exibições de Cinema: 264 pessoas
Café Cultural (Exposição de Arte e Apresentações Diversas): 650 pessoas.
Apresentações da Musicalização e Violão: Em torno de 1.300 pessoas.
Noite Cultural (Exposição de Arte e apresentações Diversas): 250 pessoas.
Cafés com Arte (Exposição artística com palestra e debate com família dos assistidos): 200 pessoas.
Almoços Comunitários (Exposição artística com palestra e atividades de integração): 600 pessoas.
3- Estimativa do Número de Pessoas que habitam a comunidade atendida: 15.000 pessoas
Atendemos crianças e adolescentes da comunidade próxima a entidade, Mato Alto, Lagoão, Divineia,
e também de bairros vizinhos, mas realizamos apresentações em toda a cidade, cidades vizinhas e
também em outros estados.
4- Número de Espetáculos, oficinas, cursos e demais eventos realizados:

Oficinas e Cursos Oferecidos permanentes: 10 (Canto Coral, Musicalização Percussão, Artes Visuais,
Teatro, Informática Básica, Vídeo documentário, Violão, Artesanato, Ballé Clássico, Capoeira)
Oficina temporária: 01 Oficina de DJ (com DJ Ferrugem - 20 horas)
Atividades de Complementação Educacional: 02 (Etica e Cidadania e Reforço Escolar)
Apresentações do Grupo Vocal Vozes do Amanhã: 08
Apresentações do grupo de Percussão e Banda: 06
Apresentações do Grupo de Violão: 05
Apresentação do Ballet: 07
Apresentações de Teatro Juvenil: 03
Apresentações de Teatro Grupo Adulto: 09
Rodas de Capoeira: 10
Sessões de Cinema: 12
Torneio de Capoeiristas: 01
Café Cultural: 01
Exibição do Video Documentario: 02
Exposições dos trabalhos de artesanato e artes visuais: 05
Eventos Comunitários diversos realizados pelo Ponto de Cultura: 22 eventos: Almoço de
Páscoa, 02 Café com Arte, 06 Almoços Com Jesus, Dia das Mães, Feira Literária, Festa Junina, Ação
Social Dia da Esperança, Torneio de Capoeira, Café Cultural, Semana da Ecologia, Semana do
Folclore Agosto Cultural, Dia dos Pais, Concurso Literário, Batizado da Capoeira, Noite Cultural,
Festa de Natal e Encerramento das atividades.
Apresentações de integração com outras ONGs e escolas na entidade: 02 (Contação de histórias)
Palestras para a comunidade: 06 (Meio Ambiente, Direitos e Deveres, Educação, Drogas, )
Passeios Organizados: 04 (Parque Ecológico do Maracajá, Casa Lar, Zoológico de Sapucaia do Sul,
Parque Caverá)
Ações de Consciência Democrática
Além dos Passeios e Palestras sobre temas como ecologia, sexualidade, direitos e deveres,
também foram comemorados as datas:
Dia da Ecologia: Foi realizada uma Campanha com os alunos das Artes visuais, e realizada
sessão especial de Cinema.
Dia do Folclore Catarinense: Realizada 02 apresentações do Boi de Mamão pelo grupo de artes
nas escolas da comunidade.
Dia da Consciencia anti-drogas: Foi realizado palestra com representante do COMAD- Conselho
Anti-drogas
Dia da Esperança: Foi realizado uma ação social com várias atividades de corte de cabelo,
manicure, emissão de documentos, dentistas, e participação de movimentos sociais de amparo a
mulher, prevenção de drogas e prevenção de doenças.
Ações do Projeto Cinema na Comunidade:
Número de sessões: 12
Publico médio: 22 pessoas por sessão/ Público total durante as sessões: 264
Por enquanto o público principal é o estudantil, geralmente crianças que participam dos projetos da
casa, crianças carentes moradoras da redondeza.
Também ocorreram a exibição do Festival Pre-fam – Mostra itinerante do Audiovisual Mercosul.
Projeto Concurso Literário Ler é Prazer: Foram realizados 01 vez por semana rodas de leituras e
distribuídos 100 livros doados pela Fundação Educar Dpascoal para as crianças do Projeto. Os
melhores trabalhos foram premiados com doações (bicicleta) e foi apresentado uma Contação de
historia, um vídeo sobre a importância da leitura e palestra.
5-Numero de Atividades Comunitárias e de Apoio Socio-Familiar
Numero de visitas Domiciliares: 96 visitas
Numero de Beneficiados diretamente: 600 pessoas

Numero de Beneficiados Indiretamente: 2.800 pessoas
Numero de Famílias atendidas: cadastradas 120 famílias, e foram atendidas esporadicamente ou
indiretamente em torno de 62 famílias com doação de cestas básicas e 11 gestantes com doação de
enxovais de bebê.
Alimentação (almoço e café)
Numero total de pessoas que almoçaram diariamente no projeto: 51
Numero total de refeições servidas diariamente e no ano: 70 lanches por dia (em torno de 14.000
ao ano), 51 almoços por dia (em torno de 10.200 almoços no ano)
Doação de roupas, calçados em geral
Numero de Cestas básicas distribuídas no ano: 162
Numero de Roupas e cobertores: 10.000 peças
Numero de Calçados: 3.000 pares
Atendimento médico, psicológico, fonoaudiólogo.
Numero de atendimento com a psicóloga: 36 sessões
Numero de atendimento com a psicopedagoga: 25 sessões
Numero de atendimento com a fonoaudióloga: 05 sessões
Numero de atendimento com o medico: 16 consultas
Numero de Palestras realizadas para os alunos: 05 (Conselho Tutelar, COMAD, Psicóloga, Dentistas
e outras) participação de media de 150 crianças e adolescentes por palestra.
Projeto Dentistas do Bem.
Numero de atendimento com os Dentistas: Foram encaminhadas 20 crianças
Café com arte e “Amor aos nossos Filhos”: 02 encontros com a participação média de 40 pais.
Numero de palestras para pais: 10 com a participação media de 80 pessoas por palestras.
6-Tempo de Funcionamento do Ponto de Cultura Juventude Luzes do Amanhã:
O projeto existe há 12 anos, desde Junho de 2001, sendo que em Agosto de 2009, assinamos o
Convênio com o Governo do Estado/Ministério da Cultura com o Programa Mais Cultura e em Março
de 2010 iniciamos as atividades como Ponto de Cultura.

Das Oficinas Sócio Educativas e Culturais:

As atividades iniciaram em Janeiro de 2013 e se estenderam até Dezembro/2013, sendo
que devido o apoio do Programa Pontos de Cultura ir somente até Outubro/13 algumas
oficinas encerraram mais cedo (Teatro, artes visuais, informática, vídeo documentário). O
restante das atividades foram mantidas como contra-partida da instituição e através de
outros apoiadores.
Oficinas e Cursos Oferecidos: 10 Oficinas permanentes com no mínimo 10 meses de duração
(Canto Coral, Musicalização, artes visuais, teatro, Informática Básica, Vídeo Documentário, Balé
Classico, Violão, Capoeira, artesanato)
01 Oficina Temporária (Oficina de DJ) (Nov e Dez)
Atividades de Complementação Educacional: 02 (Etica e Cidadania e Reforço Escolar)
1-Oficina de Música (coral): Renato/Rafael/Reinaldo
Objetivo: Formação de um Coral Show de crianças e adolescentes da comunidade, e
desenvolvimento da cultura musical da comunidade.
Aulas: 02 aulas semanais para 02 turmas (matutino e vespertino) de 15 alunos cada
Resultados atingidos: Participaram 54 crianças nos 02 períodos, sendo que encerraram o ano 32
alunos.
Foram realizadas 08 apresentações públicas do Grupo Vocal Vozes do Amanhã:
Dia das Mães, Café Cultural, Dia da Esperança, Centro Espírita Celeiro de Luz, Noite Cultural do
Gremio Fronteira, Festival Internacional de Corais, Almoço com Jesus, Festa de Natal.
As aulas nesse ano de 2013 foi especifica para formação de um novo repertorio. Tivemos um
problema com o professor Renato Roconi, que devido a outros compromissos profissionais teve que

se ausentar. No mês de Agosto o professor Rafael Silverio com o auxilio do professor Reinaldo
Hoepers assumiu o grupo.
2-Oficina de Musicalização (percussão):Taymon
Objetivo: Formação de uma banda de instrumentos de percussão com crianças e adolescentes da
comunidade, proporcionando o desenvolvimento da cultura musical da comunidade.
Aulas: 01 aula semanal para 02 turmas (matutino e vespertino) de 15 alunos cada.
Resultados atingidos: Participaram 38 crianças, sendo que encerraram o ano 26 alunos.
Foram realizadas 06 apresentações da Banda de percussão: Café Cultural, Café com Arte,
Festa Junina da Casa Lar, Noite Cultural, Natal Verão, Festa de Encerramento.
3-Oficina de Artes Visuais – Alex /Giovana:
Objetivo: Realizar atividades de artes visuais com crianças e adolescentes acima de 11 anos,
pintura, confecção de objetos em EVA e materiais reciclados, confecção de bonecos (boi de mamão)
Ações: 01 aula por semana para 02 grupos de até 10 alunos, com duração de 10 meses.
Resultados atingidos: Participaram 22 crianças, sendo que encerraram o ano 18 alunos.
Foi realizada 06 exposições dos trabalhos: Café com Arte, Dia da Esperança, Café Cultural,
Tarde de Folclore Agosto Cultural, Escola Julieta Aguiar Bertoncine, Festa de Encerramento.
4-Oficina de Teatro : Alex
Objetivo: Formação de um grupo Teatral com adolescentes e jovens, com objetivo de realizar
tecnicas e jogos de interpretação, montar uma peça, produção do cenário e sonoplastia.
Aulas: 02 aulas por semana para um grupo de até 10 alunos.
Resultados atingidos: Participaram 14 adolescentes e jovens, sendo que encerraram o ano 06
alunos. Os alunos realizaram um trabalho de Leitura Dramática com a peça Indice 22 de Max
Reinart, com integração com o SESC de Criciuma.
Foi realizada 03 apresentações: Casa da Fraternidade, SESC de Criciúma, UNESC.
5-Oficina de Informática Basica – Karan
Objetivo: Proporcionar conhecimento e prática do uso da informática à população carente,
diminuindo o distanciamento cada vez maior entre as classes sociais.
Ações: 02 aulas por semana para 04 grupos de até 10 alunos,
Resultados atingidos: Participaram 32 crianças, sendo que encerraram o ano 18 alunos.
6-Oficina de Vídeo Documentário – Paulo/Léo
Objetivo: Com esta Oficina pretende-se realizar a gravação de um vídeo documentário produzida
pelos jovens do projeto.
Ações: 01 aula por semana para 10 alunos
Resultados atingidos: Participaram ao todo 08 adolescentes, sendo que encerraram o ano 05
alunos. O grupo filmou um documentário da Historia da Casa da Fraternidade e do surgimento do
projeto.
Foi realizada 02 exposição dos trabalhos: Exibição parcial no Café Cultural, e Exibição na Noite
Cultural do Grêmio Fronteira. A Oficina sofreu um problema de continuidade pelo afastamento do
primeiro professor durante o mês de Março, por questões pessoais. Mas retornou no mês de Abril
com o Cineasta Leonardo Dalbó que concluiu o trabalho.
7-Oficina de Violão: Tymon
Objetivo: Formação de um grupo de crianças e adolescentes da comunidade, e desenvolvimento da
cultura musical da comunidade.
Aulas: 01 aula semanal para 02 turmas (matutino e vespertino) de 10 alunos cada.
Resultados atingidos: Participaram 25 crianças, sendo que encerraram o ano 14 alunos.
Foram realizadas 05 apresentações: Café Cultural, Festa dos Pais, Noite Cultural Grêmio
Fronteira, Natal Verão, Festa de Natal.

8-Oficina de Artesanato: Luciani
Objetivo: Realizar atividades manuais como bordado e tapeçaria com crianças a partir dos 09 anos.
Ações: 01 aula por semana para 01 grupo de até 10 alunos, com duração de 10 meses.
Resultados atingidos: Participaram 13 crianças, sendo que encerraram o ano 09 alunos.
Foi realizadas 05 exposições dos trabalhos: Dia das Mães, Café Cultural, Dia da Esperança, Noite
Cultural, Festa de Encerramento.
9-Oficina de Ballé – Gisela
Objetivo: Com esta oficina pretende-se a formação de um balé de crianças para apresentações
regionais.
Ações:Aulas: 01 aula por semana para 01 grupo de até 16 alunos, com duração de 10 meses.
Resultados atingidos: Participaram 20 crianças, sendo que encerraram o ano 12 alunos.
Foram realizadas 07 apresentações: Festa dia das Mães, Ação Social Dia da Esperança, Noite
Cultural, Festival de Balle de Criciúma, Almoço com Jesus, Natal Verão, Festa de Encerramento.
10-Oficina de Capoeira: Rafael
Objetivo: Formação de um grupo de capoeiristas com adolescentes e jovens, resgatando os valores
culturais do folclore brasileiro, contribuindo para que a criança desenvolva o respeito e a disciplina,
fundamentais para a convivência em sociedade.
Ações:Aulas: 01 aula por semana para 02 grupos de até 25 crianças, (10 meses) e 01 aula por
semana para 01 grupo de 15 adolescentes e adultos no período noturno.
Resultados atingidos: Participaram 61 alunos, 47 crianças, e 14 adolescentes e adultos, sendo
que encerraram o ano 49 alunos.
Foram realizadas 10 apresentações: Festa dia das Mães, Café com Arte, Dia da Esperança,
Sabado Mais - Calçadão de Araranguá, Batizado do Grupo, Batizado do Colégio Julieta, Noite Cultural
Gremio Fronteira, Festa de Natal.
01-Oficina Temporária de DJ – com DJ Ferrugem-RJ (Novembro e Dezembro)
Objetivo: Oferecer noções basicas de mixagem, escolha das músicas e o uso do disco na
composição rítmica.
Aulas: 20 horas divididas em 03 encontros par um grupo de até 15 alunos acima de 14 anos no
período noturno.
Resultados atingidos: Participaram 14 adolescentes e adultos.
Atividades de Complementação Educacional:
1-Oficina de Etica e Cidadania - Valores Humanos - Luciani
Objetivo: Oferecer um espaço para troca de idéias entre as crianças e adolescentes através de
dinâmicas de grupo e atividades dirigidas.
Ações:Aulas: 02 aulas por semana para 04 grupos (matutino e vespertino) de até 25 alunos até 16
anos, divididos conforme a idade.
Resultados atingidos: Participaram 136 crianças e adolescentes, sendo que mantiveram
assiduidade em torno de 86 alunos.
Foi realizado durante o ano atividades de integração social e passeios e o encerramento dos alunos
com o passeio no Parque Caverá onde participaram 86 alunos.
2-Reforço Escolar - Telma
Objetivo: Oferecer Atividades Pedagógicas de reforço escolar com crianças com dificuldade de
aprendizagem e notas baixas no colégio.
Ações:Aulas: 03 aulas por semana (Matutino e vespertino) para grupos de até 04 alunos.
Resultados atingidos: Participaram 55 crianças.
Ensaios e Apresentação da Cia Teatral Bocarela das Palavradas

Foram realizadas 09 apresentações do Espetáculo “O Enfermeiro” da Cia Teatral Bocarela das
Palavradas vinculada ao Ponto de Cultura, onde realiza seus ensaios e oferece Oficinas para os
adolescentes: Arroio do Silva, Feira do Livro de Rio Maina (02 sessões), Feira do Livro de Criciúma
(02 sessões), Agosto Cultural, Colégios de Criciúma- SESC (02 apresentações), Empresa Farbem.
Dos Resultados Alcançados:
Pelo atraso do repasse da Secretaria de Estado de Cultura que deveria ter acontecido em
2012, somente conseguimos manter as atividades continuas do Projeto graças ao apoio do Criança
Esperança e da Prefeitura Municipal. Algumas oficinas foram paralisadas, ou canceladas, o que gerou
um certo descrédito da instituição perante os atendidos e diminuiu a demanda. No ano de 2013,
tivemos dificuldades no inicio para preencher as vagas de algumas oficinas devido ao período de
atividades iniciarem em janeiro, pois normalmente iniciamos em Março. Mas essas dificuldades ao
longo do ano foram superadas, pois quase todas as vagas foram preenchidas. Foram atendidos 181
alunos no ano, alguns desistentes, 45 desistentes, tendo uma média anual de 150 atendidos
semanalmente nas oficinas e mais de 2.000 pessoas beneficiadas por mês com os produtos culturais
gerados pelos alunos como apresentações, cafés culturais, exposições, etc...
Nos últimos 12 anos, principalmente após o apoio do Programa Pontos de Cultura, a
instituição transformou-se num espaço para descobertas, trocas afetivas, aprendizagem, ação,
conhecimento da realidade e desenvolvimento das potencialidades. Nos últimos anos as crianças e
adolescentes atendidas no Projeto participaram no mínimo três vezes por semana das atividades (02
atividades culturais, aulas de informática e reforço escolar), realizaram suas refeições na entidade,
receberam noções de valores humanos e ética e cidadania, assistiram a palestras sobre seus Direitos
e Deveres, Sexualidade, Prevenção de drogas, e outras. O projeto vem oportunizando que, em
média 120 famílias sejam beneficiados também com o apoio psicológico e assistencial.
Previsão para 2014:
A partir de 2014 á temos garantidos o apoio do PROGRAMA CRIANÇA
ESPERANÇA/UNESCO e Prefeitura de Araranguá, para a continuidade do Projeto Ponto de Cultura
Juventude Luzes do Amanhã e esperamos contar com o apoio de diversos grupos e parceiros para
sua execução. Temos previsto a realização das Oficinas de Canto Coral, Musicalização Infantil,
Percussão, Violão, Teatro, Capoeira, Brincadeiras antigas, Balé Classico, Artes Visuais, Artesanato,
e devemos manter as ações educacionais de reforço escolar e ética e cidadania e ações assistenciais
e comunitárias, com a meta de atender no mínimo 180 inscritos.
Também temos o Projeto Biblioteca Semeadores do Futuro aprovado pela Fundação
Biblioteca Nacional que garantirá a execução de mais 04 Oficinas literárias, entre elas Criação
Literaria, Escrita Criativa, Contação de Historias, Teatro de Bonecos e a realização de apresentações
de teatro, saraus, e contação de historias no Ponto de Cultura. Contamos com 450 livros novos da
Fundação Biblioteca Nacional e Funarte. Pretendemos reformar uma casa com 90 metros quadrados
localizada no pátio da entidade, para ampliação da Biblioteca e também realizar novas atividades
para as mães (Pintura e Dança). E pretendemos dar continuidade ao Projeto Cinema na Comunidade
com equipamento adquirido pelo Programa Cine Mais Cultura.
Agradecimento:
Queríamos agradecer a todos aqueles que contribuíram mais uma vez, para que estas
atividades acontecessem, aqueles que fizeram suas doações, as empresas e apoiadores. Que Deus
os abençoe e que possam continuar conosco neste trabalho.
Nosso Muito obrigado! Em especial aos Colaboradores locais contínuos:
Premel Materiais Elétricos, Kolina Araranguaense, Posto Rizzotto, Panificadora
Santa Clara, Dimasa Veiculos, Prodap´s Apis Nativa, Retifica Teixeira, Gandhi Confecções,
Center Fabricas, Pisocon Materiais de Construção, Cartorio Guizzo, Mercado das Frutas,
Ararastur, Linha & Ponto, Ótica e Joalheria Rodrigues, Frangos Sacy, Amigos da
Campanha Troco Solidário, Giassi Supermercados, Casas Espíritas da 9ª Região.

Algumas Atividades que aconteceram no ano de 2013
Oficinas Culturais e Educacionais

Oficinas de Artes Visuais e Artesanato

Oficinas de Musicalização - Percussão e Violão

Oficinas de Canto

Teatro, Balé Clássico e Capoeira

Informática, Rodas de Leitura e Oficina de DJ

Reforço Escolar e Ética e Cidadania

Passeata (Contra o Abuso), Respeito ao idoso (Asilo) e ao meio ambiente

Bate-papo sobre sexualidade, Direitos e Deveres e Saúde Bucal

Cinema, Alimentação e Encaminhamento Odontológico

Grupo de Mães e exposição de artesanato
Atividades de Integração com a Comunidade e Eventos Internos

Palestra de Prevenção de Drogas , Feira de Roupas Usadas e Almoço de Páscoa

Almoço Comunitário (mensal) e Café com Arte

Homenagem do Dia das Mães

Festa Junina, Homenagem do Dia dos Pais e Dia do Folclore

Dia da Criança: brincadeiras, doces e brinquedos, contação de historias

Eventos e Apresentações Culturais na Sociedade
Ação Social Dia da Esperança

Contação de historias, torneio de capoeira, salão de beleza, brincadeiras

V Café Cultural Beneficente

Apresentações de violão, canto, balé e convidados (Grupo Valdenir Zanette)
VII Batizado da Capoeira e 10 anos de Capoeira no Projeto

VI Concurso Literário “Ler é Prazer”

Noite Cultural no Grêmio Fronteira

Apresentações em Eventos Culturais na Região

Capoeira no Sábado Mais e IV Festival de Balé Infantil, Festival Internacional de Corais

Apresentação do Coral na Casa Lar e Teatro no Projeto Dramaturgia do SESC

Apresentações de Capoeira, Balé e Violão no Natal Verão

Cia Teatral Bocarela das Palavradas em Arroio do Silva/SC, Agosto Cultural e Feira do
Livro de Criciúma/SC

Capacitação da Equipe Técnica e Arte-educadores

Atividades de Integração

Passeio dos alunos ao Parque do Maracajá e Zoológico de Sapucaia

Passeio dos alunos da Oficina de Ética e Cidadania no Parque Caverá

Festa de Natal e Encerramento das Atividades

Exposição dos trabalhos executados e confraternização com a comunidade

Ações de Divulgação e Sustentabilidade

Entrevista no Programa Ponto a Ponto da TV Floripa, jornais locais e pedágio

Certificação de Semifinalista do Premio Itaú Unicef – Porto Alegre

Selecionado para o Programa Criança Esperança 2014

Premio da Fundação Biblioteca Nacional 2013 para o Projeto Semeadores do
Futuro da Biblioteca Comunitária Juventude Luzes do Amanhã

Venda de livros e Bazar da Fraternidade

Bazar de Produtos da Receita Federal

Ampliação do patrimônio

Aquisição do Automóvel Fiorino e termino das obras do Salão de ensaios e eventos

Reforma da Casa da Fraternidade

Maiores informações:
Site: www.projetojuventude.com.br
Email: casa.fraternidade@gmail.com

