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OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO

MISSÃO



























Promover e organizar a assistência social sob qualquer modalidade;

Cooperar com outras organizações da sociedade civil ou associar-se a elas; 

Promover ações que contribuam na proteção e desenvolvimento de crianças, adolescentes e 
jovens;

Promover ações de apoio pedagógico à primeira infância; 

Promover ações que auxiliem no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;

Promover o acesso das crianças, adolescentes e jovens à arte e a cultura;

Estimular práticas esportivas, recreativas e de lazer;

Estimular a conscientização de Responsabilidade social e ambiental;

Promover ações que contribuam para a preparação e integração de adolescentes e jovens no 
mercado de trabalho;

Promover ações de apoio à terceira idade;

Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;

Estimular a parceria, o diálogo local e solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, 
participando junto a outras Organizações da Sociedade Civil de atividades que visem interesses 
comuns

Promover atividades e finalidades de relevância pública e social, esportiva e cultural.

;

Oferecer à população mocoquense um local onde crianças e adolescentes encontrem 
carinho e atenção, e que ofereça meios para o seu desenvolvimento educacional e social, tirando-
os das ruas prevenindo fatores de riscos sociais.



VISÃO

Tornar-se referência na formação de pessoas desde o berçário até a inserção no mercado 
de trabalho, observando os valores que regem a organização.

VALORES

A organização é pautada pelos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade, da eficácia e eficiência, sem cunho político ou partidário, 
não fazendo quaisquer discriminações e preconceitos relativos à cor, etnia, credo religioso, classe 
social, gênero, concepção política (partidária ou filosófica), nacionalidade em suas atividades, 
dependências ou em seu quadro social, com finalidade de atender a todos a que a ela se dirigirem.



O Centro Social Católico de Mococa foi fundado por Padre Haroldo 
Ribeiro na casa paroquial da Matriz de São Sebastião, onde eram atendidas 
as famílias necessitadas. O trabalho foi crescendo e a comunidade começou 
a participar mais ativamente. Padre Haroldo, juntamente com os confrades 
Vicentinos e importantes personalidade da cidade formaram, oficialmente, 
no dia 01/07/1959 a Sociedade Civil de Assistência Social, denominada 
CENTRO SOCIAL CATÓLICO, com a finalidade de promover e organizar a 
assistência social sob qualquer modalidade.

Em 01/01/1961, o Padre Demosthenes Paraná Brasil Pontes foi nomeado 
Vigário da Paróquia de São Sebastião, assumindo assim a Presidência do 
Centro Social Católico.

A situação do menor em Mococa, em especial do sexo masculino, era 
alarmante. Não havia na cidade qualquer instituição de amparo ao menor, 
exceto o juizado de menores.

O Centro Social, através do seu Presidente Cônego Demothenes Paraná 
Brasil Pontes idealizou, juntamente com o Sr. Anízio Viana Ferraz, o 
Artesanato.

Em 25 de agosto de 1964, começou a funcionar o Artesanato, contando 
com cerca de 40 menores. A Paróquia de Mococa assumiu o compromisso da 
montagem das primeiras oficinas e material de trabalho em cooperação com a 
Metalúrgica Mococa S/A e da Prefeitura Municipal - mantendo uma 
funcionária e uma professora primária respectivamente.

Sede em 1964Monsenhor Demosthenes
Idealizador do Artesanato

História



Em maio de 1965, após dez meses de funcionamento, o Artesanato 
atendia 140 menores do sexo masculino em dois turnos. A Prefeitura 
Municipal colocou à disposição mais duas professoras primárias e as 
empresas locais auxiliaram na contratação de um marceneiro, um sapateiro e 
dois auxiliares de professores; o Rotary Club de Mococa doou máquinas para 
carpintaria.

Padre Demosthenes conseguiu junto à Votorantim S.A. um terreno de 48 
mil m² para construção do novo Artesanato em 1966. As novas instalações 
foram inauguradas em outubro de 1968, juntamente com o grupo escolar, 
através do convênio com o Serviço Social da Indústria - SESI. Foram 
construídos: refeitório, administrativo, dois pavilhões de 30x8m para 
áreas de trabalhos; parte recreativa, com parque e campos de esportes. Foi 
reservada uma área para o setor agrícola onde foi improvisado um viveiro 
de mudas e para início dos trabalhos onde seriam plantadas 200 mil mudas 
de café.

Padre Demosthenes, então prefeito de Mococa, preocupando-se com a 
famílias e, principalmente, crianças cujas mãe trabalhavam fora, doou um 
terreno para construção da primeira creche da Cidade. Também com o esforço 
pessoal de inúmeras pessoas, aquela creche tornou-se realidade e modelo 
para muitas cidades. Uma das grande batalhadoras daquela obra, fruto de 
seu incansável trabalho, mereceu com justiça o nome que foi dado àquela 
creche: Professora Olga Raymundo Vieira Guerra.

O Artesanato tornou-se referência em Mococa e região na prestação de 
serviço na assistência social, profissionalização e educação muitas 
pessoas. Por aqui passaram alunos e participantes que se tornaram 
prefeitos, vereadores, juízes, empresários, grande profissionais, entre 
outros.

As principais oficinas foram, muito requisitadas à época:
Marcenaria;
Sapataria;
Horticultura;
Tipografia;
Datilografia;
Corte e Costura; dentre outros.

Foram firmadas parcerias como:
Estagiários Mirins em 1983;
Programa Pró-Nutri de Merenda Escolar em 1983;
Ponto de Venda de Material Escolar da Fundação de Assistência ao 

Estudante - FAE, através do Ministério da Educação em 1985; e
Criação do Conselho do Idoso em 1988.





















Artesanato e Creche em 1978



O ARTESANATO HOJE
Atualmente, o Artesanato divide-se em dois departamentos que atendem, no 

total, 305 participantes e alunos.

Departamento Social Pe. Demosthenes 
(sede administrativa)
Av. Senador José Ermírio de Moraes, 120 - Jardim Lavínia
Cep 13.738-300 - Mococa-SP Tel.: (19) 3656-0600

Onde são atendidos crianças e adolescentes de 
ambos os sexos, na faixa etária de 6 a 12 anos e de 13 a 17 
anos e 11 meses, em situação de vulnerabilidades e risco 

Departamento Educacional
Profª. Olga Raymundo Vieira Guerra
R. Major. Adalberto Dos Santos Figueiredo, 75 -  Jardim São 
Domingos
Cep 13733-130 - Mococa-SP Tel.: (19) 3656-4524

Atendimento de Educação Infantil Integral para 
crianças na faixa etária de 0 anos e 4 meses a 3 anos e 11 
meses fazendo jus ao Sistema Municipal de Ensino de 
Mococa Lei nº 3.948 de 16 de novembro de 2009.



Não basta amar os jovens; é 
preciso que eles se sintam 

amados.

São João Bosco



DEPARTAMENTO SOCIAL
Pe. Demosthenes

INTRODUÇÃO

PERIODICIDADE

PÚBLICO-ALVO

A Organização da Sociedade Civil “Artesanato – Centro de Desenvolvimento Social de Mococa” 
tem como foco oferecer serviços de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
no nível Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças, 
adolescentes e suas famílias, residentes no Munícipio de Mococa. 

São oferecidas oficinas de Dança, Capoeira, Música, Esporte, Recreação, Números e Jogos, Ética 
e Cidadania, realizadas nos dois períodos (manhã e tarde).O objetivo principal é oferecer serviços que 
contribuam na garantia de direitos dos participantes, realizar de acompanhamento socioassistencial e 
psicossocial, além de despertar o interesse a práticas de cidadania, esporte, acesso à cultura e a arte.

As atividades serão executadas da seguinte forma e estrutura:
Período da Manhã:
Das 7h30 às 8h00, acolhida e café da manhã;
Das 8h00 às 9h00, Atividade I;
Das 9h00 às 9h30, Socialização;
Das 9h30 às 10h30, Atividade II;
Das 10h30 às 11h00, Almoço;
Das 11h00 às 11h30, Saída.

Período da Tarde:
Das 12h30 às 13h30, acolhida e almoço;
Das 13h30 às 14h30, Atividade I;
Das 14h30 às 15h00, Atividade II;
Das 16h00 às 17h, Saída.

Crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 6 a 12 anos e de 13 a 17 anos e 11 
meses, em situação de vulnerabilidades e risco sociais e/ou encaminhadas pela Rede de Proteção 
Social.



JUSTIFICATIVA

De acordo com o “Diagnóstico Municipal para a Formulação da Política de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente de Mococa/SP”, realizado no ano de 2017, pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), todos os bairros enfrentam índices de vulnerabilidade e 
risco social, como criminalidade, furto, tráfico e porte de sustâncias químicas, drogas lícitas e ilícitas, 
gravidez precoce e violência, sendo os bairros com maior índice: COHAB II, Nenê Pereira Lima, Gildo 
Geraldo, Pôr do Sol e Vila Santa Rosa.

Desenvolvemos as atividades na sede, situada no bairro Jardim Lavínia, atendendo participantes 
advindos dos bairros: Mocoquinha, Santa Clara, Francisco Garofalo, COHAB II, José Justi, Vila Santa 
Rosa, Nenê Pereira Lima, Jardim Alvorada, Jardim Primavera, Projeto Cem, COHAB I, Cecap, entre 
outros. 

Atualmente as atividades são oferecidas para 150 participantes de ambos os sexos, na faixa 
etária de 6 a 17 anos e 11 meses e suas famílias, residentes no Município de Mococa. Através de oficinas 
diariamente, com duração de 1h00 cada, sendo realizado na Sede da Organização Artesanato, situado 
na Av. Senador Ermírio de Moraes, 120, Jardim Lavínia. 
           A inserção do participante no projeto será através da busca ativa e inscrição com ficha 
detalhada da composição da família, preenchida pela assistente social e psicóloga, priorizando os 
índices de riscos sociais e vulnerabilidades.



PROJETOS EM EXECUÇÃO 2020

Superar desafios, viver e fazer a diferença.

São oferecidas oficinas de Futebol, Basquete, Recreação, Números e Jogos, Palavras, Ética e 
Cidadania e trabalho com famílias, realizadas em períodos alternados (manhã e tarde e 
noturno para famílias), por meio de oficinas socioassistenciais e socioculturais abordando 
temas específicos que contribuam para o desenvolvimento social e cultural das crianças e dos 
adolescentes, bem como suas famílias, garantindo as conquistas de seus direitos.

Profissionais responsáveis: Letícia Caroline Genaro; Vania Martins de Souza;Ronei de 
Oliveira Santiago Martins e Saulo Baldassi Vilela.



Transformando vidas.

Oferecer oficinas de Dança (Jazz e Danças Urbanas) realizada nos dois períodos (manhã e 
tarde), por meio de oficinas socioculturais, garantindo aos participantes acesso à cultura e a 
arte, além de desenvolver as habilidades motoras, estimular formas individuais e coletivas de 
expressão, curiosidade, autonomia, integração social, trabalhando com os movimentos 
corporais, lateralidade, coordenação motora e disciplina.

Profissional responsável: Valner Aparecido de Almeida.



Semeando diversidade.

O Projeto tem por finalidade utilizar a capoeira como instrumento de integração, convivência e 
contribuir no social e cultural, estimulando o desenvolvimento cognitivo da criança e do 
adolescente, incentivando-os a expressar a liberdade para criar, recriar e reinventar, 
fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, auxiliando na sua formação e a serem aptos 
a lidar com todas as desigualdades culturais e sociais, como gênero, raça, etnia, crenças e 
classe social, promovendo sua inclusão social.

Profissional responsável: Maria José de Matos Laurentino.



Ritmo ♫ Sinfonia.

Oferecer oficinas culturais de música clássica e instrumental com a popular, promovendo o 
diálogo entre os ritmos e instrumentos, visando estimular nas crianças e adolescentes o 
acesso a diversos estilos musicais, interagindo o corpo e a mente. A partir da música clássica 
desenvolvemos vários estilos com qualidade técnica e conteúdo, oferecendo uma maneira 
diferenciada de interpretação. As oficinas são oferecidas gratuitamente e possuem 
acessibilidade para todos participantes.

Profissional responsável: Claudinei Ferreira Lopes.



ESTRUTURA FÍSICA



ESTRUTURA FÍSICA
No Departamento Social Pe. Demosthenes é onde são oferecidas as oficinas socioculturais e 
também a sede da administração do Artesanato. São 48 mil metros quadrados de terreno 
divido em: Área de Convivência, Área de Esportes e Área de Agricultura.

A é o coração da organização, divida em sete pavilhões. Sendo:
Pavilhão 1
Secretaria;
Administrativo;
Coordenação;
Área técnica;
Biblioteca;
Sala de vídeo;
Quatro salas de aula.

Área de Convivência 



ESTRUTURA FÍSICA
A é o coração da organização, divida em sete pavilhões. Sendo:
Pavilhões 2, 3, 4, 5 e 6.
Oficinas de recreação;
Oficina de Capoeira;
Oficina de Dança;
Oficina de Música;
Futura oficina de Mosaico;
Cozinha e Refeitório;
Gráfica;

Área de Convivência 



ESTRUTURA FÍSICA
Na  ficam localizados a quadra poliesportiva e o campo de futebol, onde são 
realizadas as oficinas de esportes e recreação.

Área de Esportes

Na  é utilizada para o plantio de hortaliças. Atualmente, não são realizadas 
oficinas neste local.

Área de Agricultura



APRESENTAÇÕES





DEPARTAMENTO EDUCACIONAL
Olga Raymundo Vieira Guerra

INTRODUÇÃO

PÚBLICO-ALVO

ATIVIDADES

A Organização desenvolve suas atividades educacionais de Educação Básica no 
situada à Rua: Major 

Adalberto dos Santos Figueiredo, 75 – Bairro Jardim São Domingos Mococa – SP, onde são 
atendidas 151 crianças de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
detectada por entrevista com a família de acordo com a renda per caita, fornecendo bolsa integral 
gratuita em atendimento de tempo integral.

Departamento Educacional “Professora Olga Raymundo Viera Guerra” 

As atividades são oferecidas de segunda a sexta-feira, no horário de 07h30min às 16h20min, com 
o objetivo de contribuir para a educação integral da criança, promovendo o desenvolvimento infantil em 
todos os aspectos: físico, cognitivo, afetivo, motor, psíquico, social e intelectual, assim como 
proporcionar a proteção, a segurança, a alimentação, a cultura, a saúde, o lazer e o bem-estar.

Considerando-se as particularidades da faixa etária compreendida entre zero a três anos e suas 
formas específicas de aprender, está escola opta por uma organização curricular que visa abranger 
diversos e múltiplos espaços de elaboração de conhecimento e de diferentes linguagens, a construção 
da identidade, os processos de socialização e o desenvolvimento da autonomia das crianças que 
propiciam, por sua vez, as aprendizagens consideradas essenciais. Os eixos são compreendidos como 
campos de ação que dão visibilidade ao professor para que este possa organizar sua prática refletindo 
sobre a abrangência das experiências que propicia às crianças.
A Proposta Pedagógica é constituída através de eixos estabelecidos para o trabalho com as classes 
de Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal II que são:

Crianças na faixa etária de 04 meses a 03 anos e 11 meses.



Identidade e autonomia;
Linguagem oral e Situações de Comunicação;
Desafios lúdicos e motores;
Natureza e sociedade;
Matemática;
Artes;
Música.

Identidade e autonomia
O trabalho com Formação Pessoal e Social no 

Berçário I deve proporcionar à criança o 
desenvolvimento pessoal e coletivo de acordo com as 
possibilidades da faixa etária e a cultura em que está 
inserida, considerando particularidades que favoreçam 
o desenvolvimento físico, afetivo, social e cognitivo. É 
importante que o professor acredite e confie na 
capacidade da criança, pois é através desta confiança 
que a criança constrói sua autoestima.

Desafios lúdicos e motores
O trabalho com este eixo deve considerar o 

estágio de desenvolvimento que as crianças se 
encontram: sensório motor e pré-operatório.

Nesta idade as crianças estão em pleno 
desenvolvimento psicomotor e, por isso, devem ser 
propiciadas situações e ambientes que possibilitem 
desafios para que possam avançar em suas 
capacidades física e motoras, mas para isso as ações 
devem ser planejadas e o ambiente previamente 
organizado.

Linguagem oral e Situações de Comunicação
A aprendizagem da fala se dá por meio das 

interações que a criança estabelece desde que nasce. 
As diversas situações cotidianas nas quais os 

adultos falam com a criança ou perto dela configuram 
situações ricas que permitem à criança conhecer e 
apropriar-se do universo discursivo e dos diversos 
contextos nos quais a linguagem oral é produzida.



Natureza e sociedade
No trabalho com a área de Natureza e 

Sociedade é necessário que sempre que se introduzir 
um assunto, o professor levante os 

conhecimentos prévios que as crianças possuem a 
respeito do mesmo e, a partir daí, elabore situações - 
problema para que a criança avance em suas 
hipóteses.

Artes
O trabalho com artes deve oferecer à criança o 

contato com diferentes materiais, propondo sempre a 
exploração do mesmo antes de sua utilização.

Os procedimentos de uso dos diferentes 
materiais devem ser ensinados, pois consideramos que 
pode ser a primeira vez que a criança esteja 
trabalhando com eles.

Matemática
O trabalho com a matemática deve ter um 

caráter funcional, isto é, as atividades propostas devem 
ter relação com o cotidiano da criança, fazer sentido 
para ela. O componente lúdico também é fundamental, 
por isso a utilização de jogos se faz necessária.

A ideia ao trabalhar com os conteúdos 
determinados não é a de que as crianças se apropriem 
dos conceitos envolvidos, mas sim de que entrem em 
contato com os mesmos de forma gradativa, tendo 
sempre o cuidado de despertar o prazer da criança pelas 
atividades desta área de conhecimento.

Música
O trabalho com música deve despertar na 

criança o interesse pelo ouvir, cantar, explorar 
diferentes sons e instrumentos musicais.
O papel do professor é estimular a identificação de 
sons que fazem parte de seu cotidiano, através de 
situações que envolvam as atividades relacionadas a 
sons e silêncio. 

A música deverá estar presente no dia a dia para 
que as crianças produzam sons com o próprio corpo e 
explorem diferentes materiais sonoros.
A ampliação do repertório musical deve ser garantida 
diante do contato com diferentes gêneros musicais.



A educação é coisa do 
coração

São João Bosco



ESPAÇO FÍSICO

O Departamento Educacional Olga está instalado em um terreno de 3 mil metros quadrados, 
sendo 486 metros quadrados de área construída. Conta com os seguintes espaços:












Secretaria, sala da direção, sala de coordenação, sala de descanso funcionários;
Videoteca;
2 banheiros funcionarias;
8 salas de aula;
2 banheiros com chuveiros para berçário;
1 banheiro com chuveiros para maternal;
2 banheiros para uso exclusivo das crianças (masculino e feminino);
Pátio (espaço de convivência);
Parque ;
Tanque de areia;
Refeitório, cozinha, lavanderia.





DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO

Departamento Social Pe. Demosthenes

São atendidos, no ano de 2020, 134 crianças e adolescentes no Departamento Social. A 
renda média per capta familiar mensal dos participantes de R$ 622,56. A faixa etária essim 
dividida:

Departamento Educacional Olga Raymundo Vieira Guerra

Em 2020, estão matriculados neste departamento 151 crianças. A estimativa em relação a 
renda famílias dos alunos do Departamento é de até meio salário mínimo por pessoa ou renda 
familiar total de até três salários mínimos - R$ 3490,00. Abaixo estão os percentuais faixa etária:



Diretoria

Dep. Demosthenes Dep. Olga

Coordenação

Coordenação de Oficinas e Projetos

Administrativo Manutenção Diretoria

Coordenação

Facilitadores
Psicóloga
Assistente Social

Professores
Cozinha
Limpeza
Manutenção

Cozinha
Limpeza
Patrimônio
Secretaria
RH

Departamento Social

Coordenadora - 
Coordenador Administrativo - 
Coordenadora de Oficinas e Projetos - 
Assistente Social - 
Psicóloga - 
Encarregado de Manutenção - 

Departamento Educacional

Diretora -
Coordenadora Pedagógica -

Beatriz Afonso
João Feliciano

Beatriz Afonso
Vânia Martins

Letícia Genaro
Antônio Ferreira

 Karina de Oliveira
 Aline Rodrigues

Organograma
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