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Apoiada na crença de que é possível contribuir para o desenvolvimento humano na
totalidade dos seus potenciais, a Associação Comunitária Despertar, realiza anualmente ações que
geram oportunidades e dão condições para que as pessoas que cruzam suas portas estejam, de fato,
preparadas para as melhores escolhas.
Assim, a Despertar promove a valorização da assistência social, do “aprender a aprender”,
da cidadania , da cultura, do esporte, do lazer e do desenvolvimento de propostas de atividades,
situações ou ainda vivências pedagógicas junto às crianças, no que refere à construção de elementos
que determinem a formação do pensamento, da fala, do movimento, das relações, das tendências
artísticas, de forma crítica e criativa.
As ações realizadas pela organização social, em parceria com o poder público, empresas ou
pessoas físicas, são desenvolvidas em espaços públicos localizados nos bairros do Jardim Vilas Boas,
com Auto de Cessão nº 3717 datado de 24/02/2006 e no bairro de Pedreira, ambas na zona sul de
São Paulo.
Essas ações se dividem em 02 núcleos a saber:- Centro de Desenvolvimento Social e
Produtivo (CEDESP), Centro de Convivência com atividades esportivas, culturais, literárias e
sociais.

1. Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo (CEDESP) – Convênio
PMSP / SMADS
Espaço no qual se desenvolve a ação socioeducativa para capacitação profissional de pessoas na
faixa etária de 15 a 59 anos.

 146 pessoas concluíram os cursos de:
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Operações em Logística
Montagem, Manutenção e Redes de Computadores
Porteiro / Vigia
Operador de Computador
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2. Centro de Convivência
No Centro de Convivência são oferecidos atividades de natureza socioeducativa, participativa e
colaborativa que possam favorecer a autoestima, a noção de direitos e deveres, os vínculos
sociocomunitários, assim como o desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho,
geração de renda e ampliação da autonomia.
Faixa etária dos participantes:-- pessoas acima de 12 anos.

 06 pessoas concluíram o curso de:
Inglês (Parceria Rainbow Idiomas)
Faixa etária dos participantes:-- pessoas acima de 18 anos.

 140 pessoas concluíram os cursos de:
Cuidador de Idoso
Cuidados Infantil
Costureiro (a) - ajustes e reformas de roupas
Costureiro (a) – corte e costura sob medida
Cozinha Saudável: oficinas
Web Designer

3. Atividades Esportivas
Acreditando no fortalecimento das relações interpessoais e físicas promovidas pelo esporte, a
Associação Comunitária Despertar recebe pessoas a partir de 8 anos para atividades no projeto
“Despertar para o Esporte”. Por outro lado, exercícios de alongamento, conquistaram a simpatia das
pessoas acima de 19 anos da comunidade.

 245 pessoas concluíram atividades esportivas nas seguintes modalidades:
Alongamento e Ginástica
Capoeira
Futsal
Judô
Vôlei
Xadrez
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4. Atividades Culturais, Literárias
Literárias e Sociais
Com o propósito de despertar a comunidade para os valores da cultura, das condições reais para
o exercício da cidadania, promover a inclusão no mercado de trabalho, buscar intervenções que
minimizem situações de exclusão, risco e vulnerabilidade, a Associação Comunitária Despertar
mobiliza os participantes de seus cursos ofertando, ainda, as seguintes atividades:-

a) Biblioteca
No espaço destinado à Biblioteca na Despertar, foi possível realizar um trabalho imprimindo
uma nova atitude e visão de biblioteca comunitária criando condições de acesso não só para usuários
e funcionários do equipamento social, mas para a comunidade em geral poderem usufruir de um
lugar onde as pessoas têm acesso aos livros e a leitura, indispensáveis para o autoconhecimento,
para aprender a ler o mundo, inspirar transformações e dar voz às idéias.
Faixa etária dos usuários:- pessoas a partir de 8 anos

 15.583 volumes no acervo
 4.665 atendimentos
 1.174 livros emprestados
 218 visitantes ao blog
 119 pessoas cadastradas
 451 DVDs emprestados
 Ø CDs emprestados

 Ø Discos de Vinil emprestados
 Ø fitas de vídeo (VHS) emprestadas
 Ø CDs-ROM emprestados

 Ø revistas emprestadas
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b) Centro Cultural
Com o propósito de despertar os usuários da Organização Social e toda a comunidade do entorno
para os valores da cultura e buscar fortalecer os vínculos locais no que dez respeito aos saberes e
conhecimentos tradicionais, buscamos o desenvolvimento de ações que pudessem proporcionar à
criança, ao adolescente e aos adultos oportunidades para a inclusão social por meio da ampliação do
universo cultural, artístico e literário.

 117 eventos realizados
 9.084 participantes

c) Projeto Musical “Despertar Orquestrando a Vida”Vida”- Percussão, Sopro e
Metais – Parceria FUMCAD
Com o objetivo de promover a iniciação musical aos jovens, oferecendo acesso a cultura através
de oficinas de inserção musical por meio de variadas formas de ritmos, nas áreas de música
tradicional, popular e clássica, esse projeto atendeu:-

 32 pessoas na faixa etária de 14 a 17 anos e onze meses

d) Empregabilidade
Com o intuito de promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, conscientizar e
mobilizar empresas e a sociedade para essa causa, o Departamento de Empregabilidade da
Despertar alcançou os seguintes resultados:-

 89 pessoas contratadas
 187 pessoas encaminhadas para seleção
 263 pessoas cadastradas
 03 parcerias com empresas

e) Serviço Social
Social
O Trabalho Social executado pela Despertar contou com atividades, orientações e
encaminhamentos a fim de contribuir para o fortalecimento dos vínculos sociofamiliares que
assegurem pertencimento e apresentaram os seguintes resultados:-

 1.046 pesquisas realizadas (avaliação diagnóstica e de satisfação)
 548 encaminhamentos
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 188 cadastramentos
 34 sensibilizações, divulgações e participação em campanhas sócioeducativas
 23 palestras ofertadas
 101 participações em atividades externas
 17 comemorações
 68 atendimentos com famílias

