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1- QUEM SOMOS E ONDE
ATUAMOS
CAI. RU. ÇU

(etimologia) Aldeia grande: Ocara = aldeia + açu

ou uçu = grande

Inserida na Área de Proteção Ambiental de Cairuçu (APA Cairuçu) em Paraty, Rio de Janeiro, a
Associação Cairuçu foi criada em 2002, em meio às belezas da Serra do Mar. A organização social
nasceu da união entre alguns condôminos de Laranjeiras, com o propósito de contribuir para o
desenvolvimento humano e social da região e, assim, tornar esse território de tonalidades verde e azul
um lugar ainda melhor para se viver. Já há alguns anos, a Associação Cairuçu tem a educação como
foco principal de suas atividades, realizando diversos projetos socioeducativos nos seus 3 Centros de
Educação Integral - CEICs, localizados nas comunidades de Ponta Negra, Vila Oratório e Patrimônio,
e também nas escolas municipais parceiras.
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MISSÃO

Educar para assegurar o
desenvolvimento social, econômico,
cultural e ambiental de Paraty.

VISÃO
Ser um agente transformador expressivo
para um futuro sustentável na
região.
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VALORES
Profissionalismo com afetividade

Perseverança para criar o futuro

Parceria para sonhar junto  

Transparência em cada passo

Inovação para experimentar o mundo

Sustentabilidade porque o futuro é
logo ali



Nesta “Aldeia Grande” em que estamos inseridos vivem povos tradicionais, como caiçaras,
indígenas e quilombolas, além das diferentes comunidades localizadas no centro de Paraty
e em seu entorno. A cidade, carinhosamente apelidada como "cidade do encontro", celebra
a diversidade das pessoas que aqui vivem, suas origens e sua cultura. Assim como a
Cairuçu, que através da sua missão, abraça e acolhe a todas essas diferenças.
Nossos CEICs reúnem crianças e jovens de múltiplos bairros e perfis e oferecem a eles
meios para desenvolver suas potencialidades.
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2- QUEM SÃO OS
NOSSOS ALUNOS



ENTENDA A DIFERENÇA

ATENDIDOS

Refere-se ao número de alunos que se inscreveram nos
projetos e compareceram às aulas.

ATENDIMENTOS

Representa a quantidade de vezes em que os
alunos da Cairuçu participaram das aulas,
atividades e programações propostas pelo
projeto. Esse indicador exibe uma contagem mais
abrangente, pois demonstra, em números, o total
de atendimentos que foram prestados aos alunos
durante o período letivo, assim como a
capacidade de ação da Associação Cairuçu.

RELATÓRIO ANUAL 2019



RELATÓRIO ANUAL 2019

Para transformar a realidade do território a Cairuçu desenvolve seu
trabalho em três Centros de Educação Integral (CEICs), localizados no
Patrimônio, Vila Oratório e Ponta Negra. Os espaços educativos
oferecem atividades gratuitas para crianças e jovens e promovem o
encontro, a convivência e a participação. Conectam comunidade, família,
escola e poder público, somando forças para incentivar mudanças que
agreguem valor efetivo à região. Cada CEIC, com suas ações e
características, é um espaço aberto para o diálogo e para a construção
do futuro que queremos.

3- CENTROS DE
EDUCAÇÃO INTEGRAL
CAIRUÇU | CEICs



NOVOS CAPÍTULOS
COM MAIS COR
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Em 2019 os CEICs passaram por transformações. Reunimos gestores e
coordenadores em visitas aos centros educacionais para pensar as
necessidades de cada espaço e imaginar juntos as mudanças almejadas
para suas histórias. Ali plantamos sementes e, com o apoio da Equipe
do Condomínio Laranjeiras, as ideias puderam germinar.



Na rodovia Rio-Santos, na altura do trevo do
Patrimônio, está localizado o nosso primeiro CEIC

Para escrever capítulos mais bonitos na história do CEIC Patrimônio, várias
melhorias foram feitas. A equipe do condomínio realizou uma nova pintura e
diversos reparos durante o mês de janeiro.
Uma sala foi readaptada para receber o escritório administrativo, uma vez que o da
cidade foi desativado. E com tudo em seu devido lugar, partimos para a missão de
deixar o ambiente mais acolhedor. Com a participação dos alunos e grupo de mães
que frequentam o núcleo, nós colorimos, criamos e reinventamos. Deixamos o CEIC
Patrimônio com a nossa cara!
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CEIC PATRIMÔNIO



CEIC LARANJEIRAS

O CEIC Laranjeiras precisava de atenção e de reparos. Nele a equipe do Condomínio Laranjeiras realizou
consertos nas portas, janelas e pintura da fachada do prédio, além de ajustes na parte elétrica. Depois, com
carinho e planejamento, os espaços foram reorganizados e decorados por coordenadores, educadores, crianças
e jovens. O trabalho da equipe envolvida nesse processo resultou em um CEIC pedagogicamente pensado, mais
colorido e bem cuidado.

O CEIC da Vila Oratório nasceu “das
páginas dos livros”. O que era
inicialmente uma biblioteca veio a se
tornar um CEIC completo
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Em janeiro de 2019 tivemos a triste notícia de que a "casinha", imóvel
alugado, precisava ser interditada porque havia sido infestada por cupins.
Então, resolvemos reconstruí-la.
Como apoio de toda a comunidade, as aulas foram temporariamente
transferidas para a sede da Associação de Moradores da Ponta Negra, onde
realizamos as melhorias necessárias, como reparos no telhado, na parte
elétrica e hidráulica, além de uma ambientação mais acolhedora e alegre
para esse novo cantinho que abrigaria nossos alunos por todo o ano de
2019.
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CASINHA - CEIC PONTA NEGRA

Mais conhecido como “casinha”.  É o cantinho das
crianças da Cairuçu na praia da Ponta Negra



Para a reconstrução da "casinha", contamos com a parceria do
Condomínio Laranjeiras e do proprietário do imóvel e ela ficou pronta
em dezembro de 2019.

Em 2020, daremos o arremate final com muitas cores junto da garotada,
para a sua inauguração oficial. 

Já podemos dizer que a nossa Casinha está mais
jeitosa que nunca!!!
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4- ATIVIDADES
EDUCACIONAIS

Proporcionar experiências e conhecimento
através da arte, tecnologia, esporte, saúde e
ambiente para crianças e jovens é a nossa
maneira de semear o amanhã.

A Cairuçu propõe a educação integral para o desenvolvimento
humano, em suas dimensões afetiva, intelectual, ética e social. Em
seus programas oferece cursos regulares, realizados nos CEICs no
período do contraturno escolar e atua, ainda, no dia a dia das
escolas parceiras, com atividades educativas integradas ao currículo
escolar.



PROGRAMAS E PROJETOS
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5- ARTE E
EDUCAÇÃO

Duas palavras que transformam o mundo

Musicalização
Dança
Letramento
Oficina de Artes
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MUSICALIZAÇÃO

Porque a vida é mais divertida na companhia dos
sons

Em 2019: Os sons continuaram fazendo parte da rotina dos jovens, com
estudos individuais e em grupo. Durante todo o ano, a música nos reuniu
em encontros, ensaios e saraus. O resultado de tanta dedicação pôde
ser visto no Recital de Fim de Ano do Conjunto Musical Cairuçu no CEIC
Patrimônio e na Casa da Cultura, esta última em parceria com a Escola
de Música Lindo Amanhecer, momento em que a nossa constelação de
músicos brilhou ainda mais forte.
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CEIC PATRIMÔNIO E
LARANJEIRAS

245 aulas

86% de freqüência 

53 atendidos

17 participantes no Conjunto
Musical Cairuçu

2637 atendimentos



O que dizem

A música tem
auxiliado meus filhos a
serem persistentes e
disciplinados...a não
desistirem fácil.

Clara Schueng, mãe de alunos
do CEIC Patrimônio
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VOOS MAIS
ALTOS
Eloísa Donário, nossa
ex-aluna, hoje ensina teclado para
crianças da sua igreja.
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DANÇA

Em 2019: Vimos a evolução das nossas bailarinas se concretizar
através das sapatilhas de ponta, novidade introduzida para a turma
avançada.
E o crescimento do projeto não parou por aí! 

As apresentações realizadas durante o ano nas escolas parceiras, no
Patrimônio e na Vila Oratório, contribuíram para aproximar ainda mais a
dança e a comunidade.

Tudo isso foi alcançado com a participação da equipe Cairuçu, famílias,
parceiros institucionais e com o desempenho e profissionalismo da
educadora e de suas bailarinas. 

Todos juntos neste palco!

Ballet clássico e dança-livre,
autoestima e socialização

CEIC PATRIMÔNIO E
 LARANJEIRAS

308 aulas

84% de frequência 

63  atendidos

2660 atendimentos



 (A dança) ajudou
também no seu processo

de timidez, com as
apresentações para a

escola e em
outros palcos

Priscila
Lima, mãe da aluna Linda Aline

O que dizem
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OUTROS PALCOS

No mês de junho participamos do Festival de Dança de São José dos
Campos com dois solos individuais e três coreografias de grupo.
Houve ainda a apresentação do espetáculo do “Grupo Associação
Cairuçu: Território da Dança”, na Casa da Cultura de Paraty em
novembro. Foram 20 coreografias exibidas para um público de quase
200 pessoas. Bravo!
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LETRAMENTO

É tempo de encantamento

Em 2019: A tarefa de incentivar o gosto pela leitura foi feita de
Encantamento! Durante o ano, criamos livros e sacolas
literárias e fizemos muitas rodas de leitura!

CEIC PONTA NEGRA, PATRIMÔNIO E LARANJEIRAS E
ESCOLAS MUNICIPAIS PONTA NEGRA, THEÓPHILO

RAMECK E SAMUEL COSTA (PARCERIA CEIC-
ESCOLA)

722 aulas

84% de frequência

168 atendidos

8046 atendimentos



O Encantamento começou com oficinas de ilustração e depois passou para a
produção textual, explorando diversos gêneros literários. Assim, nasceram os livros! E
teve poesia no CEIC Patrimônio, autobiografia no CEIC Laranjeiras, crônicas e contos
na Casinha da Ponta Negra. 
A criação dos livros foi registrada pelas crianças e jovens do Projeto Informática
Educativa, que acompanharam com olhos atentos cada etapa para narrar todo o
trabalho nos canais digitais.
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ENCANTAMENTO

Aponte a câmera do
celular aqui e veja o
trabalho dos nossos
alunos
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SACOLAS LITERÁRIAS

Histórias são portáteis e podem ir a qualquer lugar, por isso incentivamos
que nossos alunos as levem para suas casas. Por meio dos empréstimos
de livros nos espaços de leitura, as sacolas literárias vão para os lares das
famílias recheadas de narrativas. Elas fornecem estímulo para a formação
de novos leitores, que podem incluir todos os membros da família.
Quando as sacolas retornam para os CEICs, as crianças e os jovens
compartilham as novas histórias em uma roda de conversa. Nessa
construção coletiva, com trocas e muita diversão, nasceram em 2019 peças
de teatro, feitas a partir da junção das histórias lidas com uma boa dose de
imaginação dos participantes. Elas foram apresentadas em saraus,
encontros com a família e nas escolas parceiras.
O “letrar” aconteceu nas escolas parceiras durante todo o período letivo, de
forma sistemática e integrada ao projeto pedagógico escolar.



O que dizem

Fiquei emocionada
com o teatro de fim de

ano em saber que foi
meu filho que

escreveu o texto.

Rafaela Rocha da Silva, mãe
do aluno o Cainã, 11 anos

RELATÓRIO ANUAL 2019



OFICINA DE ARTES

Desenho,
Pintura, Colagem e criatividade
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Em 2019: Deixamos a vida mais colorida nos CEICs. As paredes dos
centros educativos tornaram-se telas em branco para a imaginação.
Renovar os espaços foi uma maneira de estimular a criatividade, as técnicas
de desenho e traços dos jovens. Com tintas, pincéis,materiais reciclados e
liberdade para arriscar surgiram silhuetas de bailarinas na sala de dança do
Patrimônio e folhagens para alegrar a área externa. As cores também
tomaram camisetas, livros e as sacolas literárias do Projeto de Letramento.



CEIC LARANJEIRAS, PATRIMÔNIO E PONTA
NEGRA

10 oficinas

89% de frequência

88 atendidos

617 atendimentos
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6- PROGRAMA
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
Cabeça pensante e pés no futuro

Informática Educativa
Jovem Comunicador
Vídeo
Fotografia Educativa
Animação
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Em 2019: Viajamos pelo mundo através do Google Earth,
produzimos histórias e animações por diferentes softwares e,
ainda, demos vida a HQs e cordéis digitais.
O projeto de informática educativa ampliou e qualificou os saberes
dos alunos. Os novos conhecimentos, que podem parecer coisas
simples, são capazes de proporcionar grandes descobertas para
os participantes do curso e para toda a sua rede de contatos.
Na informática educativa o mundo que já é grande, se torna ainda
maior, mas também diminui barreiras e aproxima pessoas.

INFORMÁTICA  EDUCATIVA



CEIC LARANJEIRAS, PATRIMÔNIO E PONTA
NEGRA E ESCOLAS MUNICIPAIS PONTA NEGRA,
THEÓPHILO RAMECK E SAMUEL COSTA 
(PARCERIA CEIC-ESCOLA)

300 aulas

90% de frequência

160 atendidos

4938 atendimentos
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ALÉM MAR

Intercâmbio de
correspondência entre Portugal e Brasil

Em 2018 o projeto Informática Educativa atravessou fronteiras com a
troca de cartas, postais, e-mails e até WhatsApp, entre alunos das
escolas de Laranjeiras e Ponta Negra com os alunos portugueses da
Escola Básica Olhos de água, em Palmela, Setubal. De lá para cá,
muitos conhecimentos foram compartilhados e, em 2019, a troca de
saberes passou pela culinária. Afinal, também somos uma Cidade
Criativa pela Gastronomia, reconhecida pela UNESCO.
A partir da coleta de informações feita pelos estudantes foram
produzidos dois livros de receitas, recheados de delícias. De um lado,
as receitas típicas de Paraty, e do outro, os pratos típicos de Portugal.
Essa parceria CEIC-ESCOLA com nossos amigos lusitanos continuará
em 2020 e, pelo visto, vai longe!



Hoje eu aprendi com
minha filha a entrar no

Google Earth e
pesquisar lugares

onde cresci

Andressa
Marins, mãe de Luciane, 09
anos, aluna da E. M. Samuel

Costa

O que dizem
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JOVEM COMUNICADOR

Ser um jovem comunicador é...

 (    ) aprender técnicas jornalísticas,
fotografia e vídeo

(    ) criar, produzir e divulgar conteúdo

(   ) ser protagonista na comunicação e
criação de narrativas 

(    ) poder contar a história da sua
comunidade

( X ) todas as alternativas acima
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Em 2019: Nossos jovens comunicadores lançaram a terceira edição da
revista CEIC! A publicação mostrou com seu conteúdo o
amadurecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos
estudantes.

CEIC LARANJEIRAS, COM
PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DO

PATRIMÔNIO E PONTA NEGRA

154 aulas

84% de frequência

20 atendidos

1660 atendimentos



Poder
estar em um projeto onde
eu aprendo a fotografar, a

editar e a produzir uma
revista é um aprendizado

para
a vida inteira

Priscila
Alves, aluna,13 anos

O que dizem
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VÍDEO

Desse jeito o cinema nacional logo
vai ver despontar grandes cineastas
da Cairuçu!
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Em 2019: Os alunos do projeto de Vídeo da Cairuçu sentiram o
gostinho de uma premiação de cinema!
Em novembro, participaram da 4ª Mostra de Realizadores de
Audiovisual em Paraty, realizada no Cinema da Praça e nas
comunidades do Patrimônio, Várzea do Corumbê, Centro e Tarituba.
05 filmes produzidos pelos alunos concorreram na premiação,
realizados pelas turmas de 2018 e 2019. Na categoria infantil, o Troféu
Olho de Peixe ficou com os jovens produtores do curta A vida é um
Sonho, filme de 2018, realizado com a orientação da educadora
Débora Monteiro.



CEIC PATRIMÔNIO

45 aulas

79% de frequência

10 atendidos

291 atendimentos
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Poder ver
nosso filme na tela do

cinema com meus amigos
em uma sessão para  a

escola, foi
indescritível a sensação!

Priscila Cordeiro, aluna, 13 anos

O que dizem
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FOTOGRAFIA EDUCATIVA

Com fotos também são contadas histórias
Em 2019: Os alunos do curso de fotografia educativa criaram um
almanaque com imagens e passatempos para a REVISTA
CARAPITANGA. Uma tiragem de 400 exemplares foi distribuída na Escola
Theóphilo Rameck, no Patrimônio.

CEIC PATRIMÔNIO E ESCOLA MUNICIPAL
THEÓPHILO RAMECK (PARCERIA CEIC-ESCOLA)

76 aulas

91% de frequência

16 atendidos

845 atendimentos
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No aniversário de 50 anos da escola, os alunos realizaram
uma pesquisa histórica sobre sua trajetória e tiveram a
oportunidade de fazer a cobertura fotográfica do evento.
Porque a prática proporciona grandes aprendizados!



Nossa, eu nunca tinha visto
ou tido um

almanaque, uma câmera de
vídeo, uma máquina

fotográfica e escrito em um
computador.

Guilherme Souza, 9 anos, aluno

O que dizem
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Um mundo animado de descobertas

ANIMAÇÃO

Em 2019: As crianças da Ponta Negra tiraram as caveiras das
tumbas e as colocaram direto em vídeo. Assim nasceu o curta
animado A CAVEIRA.

Os alunos também produziram uma animação sobre o cerco para
ilustrar um texto escrito por estudantes do EJA, Educação de Jovens
e Adultos. 

Cerco: Armadilha
colocada na costeira para aprisionar peixes

“Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba... tumba lá cá

tumba, tumba lá cá ta”

https://www.facebook.com/watch/?v=830177667433265


CEIC PATRIMÔNIO, LARANJEIRAS E PONTA NEGRA

26 aulas

81% de frequência 

122 atendidos

2570 atendimentos
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OFICINA DE ROBÓTICA

Durante as férias escolares, 20 crianças navegaram pelo
mundo da criatividade, da física e do trabalho em equipe na
Oficina de Robótica, promovida pelo Projeto Animação. O
responsável por conduzir essa experiência, que durou quatro
dias, veio direto da Flórida. O voluntário Lucas, calouro do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), instigou a
curiosidade e abriu as portas do mundo da  robótica para os
meninos e meninas participantes da oficina.



7- ESPORTE

EDUCACIONAL
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Corpo em movimento e muito
mais!

Escolinha de Futebol
Escolinha de Surf



ESCOLINHA DE FUTEBOL
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Bola na rede, saúde e educação

Em 2019: Nossos jogadores entraram em campo vestindo a camisa
da SELEÇÃO CAIRUÇU.
Nomeamos alunos da categoria sub 13 do Patrimônio e de
Laranjeiras, com melhor frequência e bom comportamento, para uma
partida com a Escolinha de Futebol do Campinho. Foi uma goleada
de diversão, alegria e integração! Além desse jogo, aconteceram
mais 4 amistosos para cada categoria, que foram disputados entre as
escolinhas da Cairuçu.

CEIC PATRIMÔNIO
E LARANJEIRAS

299 aulas

79% de frequência

67 atendidos

3021 atendimentos



(Na Cairuçu) Fez novos amigos,
sem falar no carinho e respeito

fora de série que ele tem pelo seu
treinador. Até fala que quando

crescer quer ser igual. Isso tudo
fez muito bem para meu pequeno e

vê-lo feliz não tem preço!

Aline, sobre o filho Bernardo, 10 anos, 
 aluno da Escolinha de Futebol

O que dizem
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ESCOLINHA DE SURF

Parceria com a Associação Liberdade de Surfar

Acesso ao surf, altas ondas e reflexões

Em 2019: Além de promover a prática do surf e muitos conhecimentos sobre ondas, meio
ambiente, amizade e discilplina, o projeto inseriu o SKATE e o SLACKLINE como atividades
complementares para os dias em que o mar não está para surfistas.
Tivemos ainda a participação de um representante da escolinha no Campeonato de Surf em
Ubatuba. O Renan Siqueira, de 11 anos, estreou nas competições com esse evento. Por
iniciativa própria, ele mobilizou a família, conseguiu dinheiro para a passagem até a cidade
vizinha e aproveitou ao máximo a experiência. Voltou para as aulas cheio de gás contando
a novidades ao seu educador.
Será que temos um futuro surfista profissional no projeto? 
Autonomia e vontade de aprender não faltam para o Renan!

CEIC LARANJEIRAS

73 aulas

72% de frequência

32 atendidos

603 atendimentos



Eu só tenho que agradecer o carinho
com que os professores de surf

dedicam à minha filha e às crianças
do bairro.

Ana Cristina, mãe da Eloá, 09 anos, aluna
da Escolinha de Surf

O que dizem
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8- EDUCAÇÃO,
SAÚDE E AMBIENTE

Hortas Educativas
Saúde Preventiva
Consciência Limpa
 Aves da Minha Escola

NATUREZA E BEM ESTAR TEM TUDO A VER!

Com exceção do projeto Aves da Minha Escola, as atividades do Programa Educação, Saúde e
Ambiente acontecem de forma transversal aos demais programas e projetos da Cairuçu. Por esta
razão, não há inscrição e controle de frequência, já contabilizados nos demais projetos. 
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HORTAS EDUCATIVAS
Aprender é plantar e colher

Em 2019: Tivemos muito trabalho em nossas hortas e colheita
também! Reformulamos a horta da Vila Oratório, com a participação
de crianças e adultos e o apoio do Condomínio Laranjeiras. Juntos,
ampliamos os canteiros, melhoramos sua infraestrutura e pintamos
os muros, estimulando o espírito comunitário. Também tivemos a
felicidade de colher alimentos orgânicos, que foram direto para as
famílias dos alunos. Na horta do Patrimônio, cuidamos dos
canteiros e plantamos sementes para uma futura distribuição de
mudas. Nesse processo coletivo, plantamos também a ideia de que
todo mundo pode cultivar uma hortinha orgânica em casa. Porque
afinal, essa atividade sustentável promove saúde, qualidade de vida
e bons momentos compartilhados em família!



Tia Bete, falei para minha
avó fazer uma horta

lá num terreno dela, grande,
que fica vazio, sabe? E eu

vou ajudar ela porque
eu já sei fazer horta, né?

Renan,  12 anos, aluno do
CEIC Laranjeiras 

O que dizem

RELATÓRIO ANUAL 2019
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Para mostrar que horta não é bicho de 7 cabeças, realizamos uma palestra
sobre Agricultura Orgânica para mais de 30 funcionários do Condomínio
Laranjeiras. Apresentamos conceitos técnicos, tipos de hortas e métodos
orgânicos de controle de pragas. Os participantes saíram da palestra sabendo
mais sobre as hortas da Cairuçu e motivados a implantar as suas próprias.

CEIC LARANJEIRAS E PATRIMÔNIO

48 aulas

82 atendidos

308 atendimentos

PALESTRA
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SAÚDE PREVENTIVA

Educação + Meio Ambiente + Saúde + Comunidade

Em 2019: O projeto levou conhecimento sobre saúde pública para as
comunidades do Patrimônio, Vila Oratório e Ponta Negra, através de uma
campanha educativa sobre doenças infecciosas, como: dengue, zika,
chikungunya, febre amarela e sarampo. A campanha, realizada em parceria
com a Secretaria de Saúde de Paraty, contou com atividades lúdicas para os
estudantes e tenda de informações e palestra para os adultos. Houve ainda
vacinação para todos e um mutirão de coleta de lixo reciclável, com a
participação de equipes das escolas. O objetivo foi prevenir o surgimento de
criadouros de vetores dessas doenças nos detritos.

CEIC LARANJEIRAS, PATRIMÔNIO E PONTA
NEGRA

9 oficinas

340 atendidos

365 atendimentos
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SORRINDO PARA O FUTURO

Para gerar sorrisos mais largos e erradicar as cáries, a ação SORRINDO
PARA O FUTURO promoveu tratamento odontológico e levou
informações sobre saúde bucal e higiene para as crianças da Ponta
Negra e da Vila Oratório.
A Associação Cairuçu e a ONG Amigo da Vez trabalham juntas nessa
iniciativa desde 2017.
Durante 2019, as ações aconteceram no mês de maio e novembro e,
pela primeira vez, a comunidade da Vila do Oratório também foi atendida.
Ao todo, 1096 procedimentos foram executados e 301 pessoas
beneficiadas.
Tudo ficou mais divertido com o teatro educativo sobre higienização dos
dentes e um jogo de cartas sobre alimentos que contribuem para a saúde
bucal, realizados numa parceria com o Programa Arte e Educação.



CONSCIÊNCIA LIMPA

Parceria com o projeto Fotografia Educativa

Educação ambiental com a participação de alunos dos diferentes programas da Associação
Cairuçu e o uso de linguagens diversas. Todos juntos e de consciência limpa!

OFICINA: CRIAÇÃO DE PASSATEMPOS

RELATÓRIO ANUAL 2019

As turmas desenvolveram juntas Caça-Palavras e Ligue os Pontos
para a Revista Carapitanga utilizando assuntos do universo da
Agricultura Orgânica e Agrofloresta. Quem disse que diversão não
rima com educação?



OFICINA:
IMPACTOS HUMANOS NOS OCEANOS

Parceria com o projeto Escolinha de Surf

RELATÓRIO ANUAL 2019

A parceria entre o Programa Educação, Saúde e Ambiente (PESA) e
a Escolinha de Surf propôs uma série de atividades com foco em
preservação ambiental. Entre elas, a exibição de um filme sobre
microplástico e o branqueamento dos corais, seguida pela coleta de
amostras de areia e água na praia de Laranjeiras, para observação
de plânctons ao microscópio. Ocorreram ainda brincadeiras lúdicas
com desenho, leitura, adivinhação e a Gincana da Criança, criada
como forma de integração entre os programas.



OFICINA:
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ESPORTE

Parceria com o projeto Escolinha de Futebol

RELATÓRIO ANUAL 2019

Nessa oficina os alunos aprenderam um pouco sobre a pirâmide
alimentar e utilizaram diversas ferramentas para aprofundar a
conversa sobre alimentação saudável. Tivemos atividades
lúdicas como sorteio e interpretação de imagens com as
categorias de alimentos, além de um desafio de registro da rotina
alimentar.
Os estudantes também conheceram um aplicativo de celular que
dá acesso a informações nutricionais dos alimentos
industrializados, o app “Desrotulando”.
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Desde 2015, o Aves da Minha Escola – AME - vem apontando o olhar dos estudantes
para o alto, a fim de desenvolver a cultura da observação de aves, conscientizar sobre a
importância de mantê-las livres e preservar o meio onde vivem. O projeto, patrocinado
pelo Instituto Humanize e realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação,
já passou por escolas de 19 bairros de Paraty e contou com a participação de
aproximadamente 460 estudantes da rede pública.

Passarinhar é abrir as janelas para um
mundo novo

AVES DA MINHA ESCOLA
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ESCOLAS MUNICIPAIS DE PARATY:
CALHAUS, ILHA DO ARAÚJO, TARITUBA E CENTRO 

 (E.M.Pequenina Calixto)

Em 2019: O AME atuou nas escolas municipais de Tarituba, Ilha do
Araújo, Calhaus e no centro da cidade (E. M. Pequenina Calixto),
proporcionando muitas descobertas. Por onde passou deixou um
colorido nas fachadas, que receberam pinturas de aves. O projeto
também lançou seu próprio álbum de figurinhas, com desenhos feitos
pelos alunos participantes, coloriu camisetas e finalizou o ano uma
exposição itinerante nas escolas.

139 aulas

84% frequência

73 atendidos

2.043 atendimentos



Tivemos momentos
maravilhosos, onde víamos

um brilho nos olhos dos
alunos quando através do

canto ou visualização
conseguiam identificar uma

ave.
Professoras da E.M.

Silvio Romero em Tarituba

O que dizem
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Durante o ano os registros do projeto aconteceram pelos mais diversos ângulos e pontos
de vista. A história do AME esteve presente na 3ª edição da Revista CEIC, em uma
matéria com fotos, ilustrações e muitas informações. O material foi produzido por três
alunos da Escola Pequenina Calixto, que são também Jovens Comunicadores.
E, ainda, teve mais! Imagine um passarinho sobrevoando as crianças da Praia do Calhaus.
Qual seria sua visão? Essa foi a ideia que inspirou a captação de imagens da meninada do
Calhaus com o uso de um drone. A filmagem foi feita pelo grupo de jovens do coletivo
Ocupação 16 que conta com alguns dos nossos ex-alunos de fotografia e vídeo.
Na edição, as imagens receberam uma trilha sonora mais do que especial, criada pelo
Professor Carlos Malvão para o projeto e tocada pela Orquestra Filarmônica Pequenina
Calixto.O resultado foi único e emocionante, como avistar uma espécie rara!

AME EM IMAGEM, TEXTO, POESIA E
SOM
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“AME os rios
AME a flora
Preserve os pássaros
Aves da minha escola

...

Há ideia distinta (num lindo painel)
Há esperança (saindo do papel)
Um sonho em tinta (em cada pincel)
Na mão da criança colorindo o céu...
Aves!”

Música "AME" 
Composição:  Carlos Malvão

Em 2020 o AME seguirá estimulando o bater de asas da imaginação!



09- MOTIVOS
PARA
CELEBRAR

Em 2019 a Cairuçu cumpriu com
seus compromissos e tem
muitos motivos para celebrar.
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FREQUÊNCIA

Todos os cursos, sem exceções, tiveram uma média de frequência acima de
70%. O comparecimento e compromisso dos alunos com a Cairuçu é um
reflexo do compromisso da Cairuçu com seus alunos. Seguimos mais
empenhados do que nunca, para aproximar mais e mais os estudantes e a
comunidade.

NUTRIÇÃO

O primeiro passo rumo a uma alimentação mais saudável nos CEICs foi dado!
Fizemos algumas alterações no cardápio, com substituição de alimentos
industrializados por alimentos naturais. As mudanças iniciais foram bem
aceitas entre os alunos. Esperamos que a iniciativa crie uma influência
positiva sobre suas escolhas alimentares daqui para frente.



Com tantas razões para comemorar, o encerramento do ano letivo 2019 tinha
que ser exatamente como foi: especial. 
Nossos projetos, representados pelos alunos dos três CEICs - Patrimônio,
Laranjeiras e Ponta Negra -, acompanhados por familiares, amigos,
educadores, coordenadores e toda a equipe Cairuçu, ocuparam o Cinema da
Praça, equipamento público municipal de cultura, para um dia de festa.
Na ocasião, inauguramos uma exposição do AME na Praça da Matriz;
apreciamos o espetáculo das bailarinas da Cairuçu; lançamos e distribuímos
mais uma revista CEIC; e, por fim, assistimos na telona a diversos filmes
produzidos pelos nossos jovens. Que dia! 
Mais do que o encerramento de uma etapa cheia de conquistas, um momento
de INTEGRAÇÃO e vivência inigualáveis.  No centro histórico de Paraty, o
cinema ficou pequeno para o tamanho dos nossos sonhos! E como dizem"
...sonho que se sonha junto é realidade."

RELATÓRIO ANUAL 2019

INTEGRAÇÃO E ENCERRAMENTO DO
ANO LETIVO
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10- GESTÃO

Em 2019 o processo de aprimoramento dos instrumentos de gestão
financeira e de projetos foi continuado, com atenção permanente nas
atualizações de regras contábeis do terceiro setor e nos resultados da
auditoria externa anual.

Com o apoio da consultoria SEI, criamos indicadores de eficiência,
eficácia e efetividade para cada projeto, construção que contou com a
participação de toda a Equipe Cairuçu. Uma nova metodologia de
valiação significa mais qualidade de dados, portanto seguiremos
empenhados em aperfeiçoá-la.



Como membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
de Paraty, fizemos parte do Comitê de Eleição do Conselho Tutelar,
realizada em outubro de 2019. Todo o processo eleitoral foi
considerado modelo no Estado do Rio de Janeiro.

A comunicação ficou a cargo do Programa de Tecnologia e Inovação
e dos nossos Jovens Comunicadores, que produziram muitos dos
produtos apresentados neste relatório.

Por mais uma vez, a gestão foi realizada com a participação de toda a
quipe e as melhorias são perceptíveis; tanto nos resultados
quantitativos e qualitativos alcançados pela organização, quanto nos
quesitos  ortalecimento de equipe, desenvolvimento de habilidades e
competências para o planejar e o fazer.

RELATÓRIO ANUAL 2019
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11- EQUIPE
Tudo se torna mais fácil com uma equipe
afinada em nossos propósitos. A Cairuçu tem
um time qualificado que veste a camisa da
Associação e compartilha de seus valores. Em
2019 caminhamos muito bem juntos. Que
venham mais conquistas e avanços em nosso
trabalho!



RELATÓRIO ANUAL 2019

ADMINISTRAÇÃO

Telma de Toledo Pereira - Diretora Executiva
Mariana Guimarães - Gestão Financeira e Administrativa
Will Gonçalves - Assistente Financeira
Elisa Pereira - Assistente Administrativa

PROGRAMA EDUCAÇÃO, SAÚDE E AMBIENTE

PTI- PROGRAMA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Bete Canela - Coordenadora de Programa e Educadora
Sylvia Junghahnel - Coordenadora e Educadora do Projeto Aves da
Minha Escola
Germain Templair - Educador do Projeto Aves da Minha Escola

Gilmara Rocha - Coordenadora de Programa e Educadora
André Luiz Pádua N Conceição - Educador do Projeto Informática
Educativa
Débora Nascimento - Educadora do Projeto Jovem Comunicador
Lissandra Fátima Lourenço - Educadora do Projeto Informática Educativa

PROGRAMA ARTE E EDUCAÇÃO

PROGRAMA ESPORTE EDUCACIONAL

Andréia do Almo - Coordenadora de Programa
Elenice Forato Alonso - Educadora do Projeto Dança
Elis Carla G. Santana - Educadora do Projeto Musicalização
Lissandra Fátima Lourenço - Educadora do Projeto Letramento
Viviane Araújo do Nascimento - Educadora do Projeto Letramento
Viviane Santos dos Remédios - Educadora do Projeto Letramento

André Lima - Coordenador de Programa
Dulmar Simões de Souza - Educador do Projeto Escolinha de Surf
Elton Jorge A dos Santos - Monitor e Salva Vidas do Projeto Escolinha
de Surf
Leonardo Santos Ferreira - Educador do Projeto Escolinha de Futebol
Vinicius Mariano de Jesus - Educador do Projeto Escolinha de Futebol

CEICS- CENTROS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Ana Paula Moreira da Silva Schueng - Monitora no CEIC Patrimônio
Roseni dos Santos Dias Monitora no CEIC Ponta Negra
Rosilene Ferreira da Cruz – Monitora no CEIC Laranjeiras
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CONSELHO FISCAL

CONSELHOS

CONSELHO CONSULTIVO

Clóvis Ermírio de Moraes Scripilliti
José Olympio da Veiga Pereira
Mauro Tozzi Netto

Ana Helena de Moraes Vicintin
Luciana Terezinha Simão Vilella
Luiza Maria de Camargo Nascimento
Maria Camila Giannella Brant de Carvalho
Maria Pia Vitória de Fátima Trussardi Ugolini Querido
Olavo Egydio Setúbal Júnior
Paulo Matarazzo Suplicy
Roberto Luiz Leme Klabin
Rosana Filomena Vazoller
Ulysses de Paula Eduardo Júnior

CONSELHO DELIBERATIVO

André Alicke de Vivo - Presidente
André Victor Neuding – Vice Presidente
Anderson Lemos Birman
Carlos Eduardo Scripilliti
Rosemarie Teresa Nugent Setubal
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12-APOIADORES

Apoiar é abraçar uma ideia e estar de prontidão
para fazer a diferença. A Associação Cairuçu
agradece àqueles que, com seu apoio, tornam
possível a realização de nossa missão e
abraçam os nossos sonhos.
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DOADORES PESSOA FÍSICA

Alfredo Egydio Nugent Setúbal
Aurora Gutierrez Oliveira
Carolina Ruhman Sandler
Claudio Giannella
Claudio Giannella
Ermírio Pereira de Moraes
Fernando Setubal Souza e Silva
Jeffrey Anderson Rae
Maria Fernanda Lassalvia Mello
Mariana Pereira Suplicy
Olavo Egydio Setubal Junior
Renato Ruhman
Teresa Cristina Ribeiro Ralston Botelho Bracher

Ricardo Mariz de Oliveira
Rosana Camargo de Arruda Botelho
Ruy Souza e Silvia
Tassia Perez Werneck Damico
Valéria Haddad Almeida Carneiro
Valéria Mortari Vargas

DOADORES PESSOA JURÍDICA

B- social
Instituto Arredondar
Instituto Humanize
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ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

Acádia Imobiliária Ltda.
Adalberto Bueno Netto
Alexandre Antunes Pereira Louro
Alexandre Calixto Afrange
Alfredo Egydio Setúbal
Amália Spinardi Thompson Motta
Anderson Lemos Birman
André Alicke de Vivo
Andre Victor Neuding
Anna Claudia Klein Rocha
Antônio Aguiar Graça
Antônio Carlos A. R. Bonchristiano
Antônio Ermírio de Moraes Filho

Bianca Vicintin Abud/e outros
Bonegos Emp.Imobil. E Participação
Ltda.
Carlos Alberto da Veiga Sicupira
Carlos Dinucci
Carlos Eduardo Moraes Scripilitti
Carlos Giobbi
Carolina Massini Ometto
CB Recife Negócios Imobiliários Ltda.
Cecília Martins Sandoval Ferreira
Cedro Serviços e Participações
Empresariais
Célio Virgínio dos Santos Filho

Christian Caradona Keleti
Cínara Ruiz
Cláudio Bardella
Cláudio Dinucci Giannella
Claudio Ermírio de Moraes
Cologne Participações Ltda
Colonial Produtos e Serviços
DA3 Incorporação e Participação Ltda.
Dário Ferreira Guarita Neto
Dino Samaja
Dirceu de Andrade
Edilson dos Santos
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ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

Eduardo Brenner
Eduardo de Almeida Carneiro
Eduardo de Paula Ribeiro
Eliana Isabel Mitropoulos
Empreendimentos Barbo Ltda
Ermírio Pereira de Moraes
Esp. Agropecuária Ltda
Fábio Ermírio de Moraes
Fábio Igel
Fabio Rosa Carramaschi
Fátima Cíntia Andrade D Avila Gonçalves
Felipa Abbondanza Schahin

Fernanda Maria de Castro Marques
Fernando Antonio Oliveira de
Fernando F. Soci. de Adm de Bens Ltda
Flavio José Ensina
Flávio Ognibene Guimarães
Fundo de Investimento Imobiliário
LECRE
Gilberto Bernardo Benevides
Giovanna Mirone Ometto
Gryps Empreendimentos Imobiliários S/A
Hogart Participações Ltda

Homero Pires Diacopolus
HS Participações Eireli
Investimoney Invest e Part S.A
Jaime Eufrásio Sanches
João Carlos da Costa e Silva Monteiro
José Augusto de Arruda Botelho Júnior
José Carlos Villela
José Ermírio de Moraes Neto
José Fernando Giannella
José Francisco Graziano
José Olympio da Veiga Pereira
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ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

José Orestes Corradi Júnior
José Roberto Ermírio de Moraes
José Roberto Marinho
José Theodoro Alves de Araujo
Juliana Alcazar Farah
Leonardo Perego Júnior
Licinio Alves Camargo
Lilian de Melo Silveira
Lívio de Vivo
Luciana Portolano Peccioli
Luciano Maggi Quarteiro
Luiz Eduardo Denunci Martins Cruz
Luiz Fernando Azevedo Resende

Luiz Roberto Ortiz Nascimento
Manisc Empreend e Partip Ltda
Manoel Corrêa de Souza Neto
Marahú Participações Ltda
Marc Buckingham Szlezynger
Marcelo Vespoli Takaoka
Márcia Regina Récio de Moraes
Marco Racy Kheirallah
Mariana Ribeiro dos Santos Mendes de
Castro
Maurizío Billi
Michaella Heilbroner
Nilo Cottini Filho

Olavo Egydio Setúbal Junior
Olimpuscorp Ass. e Participação Ltda
Oscar Americano Neto
Patrícia Barros Thompson Motta
Patrick Oscar Arnaldo de Nielander
Paulo Saad Jafet
Pedro Rezende Marinho Nunes
Pedro Vital Netto
Piero Paolo Picchioni Minardi
Ragafe Participações S/A
Raul Fernando Dias Doria
Regina Helena Raia
Ricardo Hannud
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ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

Ricardo Mariz de Oliveira
Roberto Luiz Leme Klabin
Roberto Ugolini Neto
Rodolfo Antonio de Lara Campos
Ronaldo Milan
Rosa Helena Costa de Moraes
Rosana Filomena Vazoler
Rubens Hannud Succar
Ruy Claudio Leandro Santiago
Ruy Villela Moraes Abreu
Salo Davi Seibel
Salvador Fernando Salvia
Socamp Administradora de Bens Ltda.

Stephen Hartness Graham
Therezinha Conceição Vespoli Takaoka
Troy Com.Ass.e Serviços Ltda.
Ulysses de Paula Eduardo Júnior
Valentin Gentil Filho
Vânia Marques Ferreira da Silva
Vera Lúcia Serra Ribeiro
Weida Zancaner
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13- PARCEIROS

“Um e um é sempre mais que
dois” Beto Guedes

A Cairuçu tem a alegria de contar com o apoio de
amigos e parceiros que acreditam na força
transformadora da educação. Reunidos nessa
jornada ficamos muito mais fortes!



14-RESULTADOS

FINANCEIROS
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cairucu.org.br

@associacaocairucu

@associação_cairucu

RELATÓRIO ANUAL 2019

OBRIGADA POR
FAZER PARTE DA
NOSSA HISTÓRIA!

https://www.instagram.com/associacao_cairucu/
https://www.facebook.com/associacaocairucu/

