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INTRODUÇÃO  

 

A FASC – Fomento da Assistência Social e Cultural é uma associação sem fins lucrativos 

que desenvolve projetos sociais, educativos e culturais que beneficiam famílias, adolescentes 

e crianças em situação de vulnerabilidade e a sociedade em geral.  

A FASC, com a sede em São José dos Campos, mantém trabalhos em Campinas, e em 

Ribeirão Preto.  

Atuando no setor social desde 1994, a FASC possui o Título de Utilidade Pública 

Municipal em São José dos Campos, pela Lei 5695/00 de 11/07/2000, o que demonstra o 

comprometimento e dedicação à abertura de novos caminhos para crianças, jovens e adultos 

em situação de risco social. 

 

O Corpo Diretivo e Administrativo é composto por:  

 

Presidente: Maria Salete Bataglioli Cavazzoni 

Vice-presidente: Karen Cristiane Higa 

1ª secretária: Beatriz Amaral de Moraes 

2ª secretária: Telma de Carvalho Fleury 

Tesoureira: Cristina Maria Murano 

 

CONSELHO FISCAL 

Giovanna Munhoz Frey 

Mischel Carmen Neyra Belderrain 

Jerusa Vilhena de Moraes. 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FASC EM CAMPINAS 

 

CENTRO CULTURAL ALTAVILA  

O Centro Cultural Altavila é o espaço para o desenvolvimento das atividades da FASC em 

Campinas e vêm se tornando um dos melhores espaços culturais na região, para atividades 

multidisciplinares com mulheres.  

Seguindo uma 

metodologia própria, que 

busca uma formação 

integral do indivíduo, o 

Centro Cultural Altavila 

oferece um espaço para 

estudos e promove 

atividades como cursos, 

palestras, treinamento 

para a realização de 

atividades solidárias e 

mentoria individualizada 

das participantes.  

Estima-se que mais de 30 mil jovens já foram beneficiadas pelas atividades 

desenvolvidas desde o início de suas atividades em Campinas. O Centro Cultural Altavila visa 

consolidar a formação de uma cultura empreendedora dentro de uma perspectiva ética e 

responsável. Dessa forma contribui para a formação das jovens como líderes empreendedoras 

em todos os âmbitos da sociedade. 
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ATIVIDADES REALIZADAS 

Dentre as atividades de promoção social e formação de voluntárias, destacam-se:  

 

PROJETO CUCCA 

 

Beneficiários atendidos diretamente: 40 

Faixa etária atendida: 7 a 17 anos 

Voluntárias envolvidas: 10 

 

1. OBJETIVOS DO PROJETO 

 

Atender crianças e adolescentes de alta vulnerabilidade social em comunidades da 

periferia de Campinas com a meta de transformar a realidade sociocultural das crianças 

beneficiadas e conscientizar os participantes de que são importantes para a sociedade e para 

sua comunidade. Outro objetivo é procurar reduzir o índice de evasão escolar, estimulando o 

interesse pelo estudo e aumentando a capacidade de aprendizado. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

O Projeto CUCCA visa promover experiências significativas que favoreçam o 

desenvolvimento global das crianças e adolescentes, abrangendo os aspectos: afetivo, social, 

físico e cognitivo através de ricas experiências educativas e lúdicas que oferecem a 

possibilidade de reforçar o conhecimento adquirido no ensino formal, elevar a autoestima e 

ampliar o repertório cultural. 

As atividades são realizadas, aos sábados, das 9:30 às 12:30, na Escola Alberto Medaljon 

Professor no Bairro Vila Brandina, localizada na R. Conselheiro Leôncio de Carvalho, 1 - Vl 

Brandina, Campinas - SP, 13094-290.  

http://www.fasc.org.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/cgrh/escolas/alberto-medaljon-professor/
http://www.educacao.sp.gov.br/cgrh/escolas/alberto-medaljon-professor/
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As atividades são interdisciplinares e 

abrangem diversas áreas de conhecimento como 

ciências, matemática, português, história, 

geografia, artes e educação física. Essas atividades 

têm como objetivo levar experiências que desafiem 

o pensamento das crianças e dos adolescentes. 

Existe um grande empenho em proporcionar o 

aprender e o educar brincando. O trabalho é 

realizado em pequenos grupos e tem sempre em 

vista as oportunidades educativas que 

desenvolvam as virtudes humanas e valorizem as 

potencialidades de cada criança. 

A equipe é formada, em sua maioria, por 

voluntárias colegiais e universitárias coordenadas 

por preceptoras com o objetivo de estimular a solidariedade e compartilhar os conhecimentos 

adquiridos. Os materiais necessários, para as atividades, são organizados de forma atrativa e 

com boa apresentação estética, em caixas de trabalho temáticas que possibilite uma ação 

investigativa.  

 

 
CLUBE INFANTO JUVENIL CRISTAL 

 

Quantidade de beneficiários atendidos: 10 

Faixa etária atendida: 7 a 17 anos 

Voluntárias envolvidas: 6 

 

1. OBJETIVOS DO PROJETO 

Através de atividades de interesse de adolescentes e pré-adolescentes o projeto visa fortalecer 

vínculos comunitários e familiares, prevenir situações de risco social e promover a autoestima, 

cidadania e sociabilidade.  
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Realizado aos sábados no período da 

tarde no Bairro Village, em Campinas. 

Nessas comunidades trabalhamos 

principalmente com adolescentes, alunas 

do ensino Público. São realizadas oficinas 

de atividades relacionadas ao primeiro 

emprego, informações atualizadas sobre o 

mercado de trabalho, conhecimento e 

desenvolvimento das próprias habilidades 

e vocação profissional além de dinâmicas 

para abertura de horizontes profissionais; 

Foram desenvolvidas atividades relacionadas a promover o conhecimento próprio, etiqueta e 

moda de forma a poder encaminhar estas jovens a busca de um trabalho digno. 

 

 

PALESTRAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 

 

Beneficiários atendidos: 50 

Faixa etária atendida: a partir de 15 anos  

 

1. OBJETIVOS DO PROJETO 

 

Oferecer educação, cultura e formação integral da pessoa, estimulando as participantes a 

crescerem como líderes empreendedoras responsáveis. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Seja em pequenos grupos de trabalho, ou preceptoria individualizada, a formação das 

voluntárias se dá semanalmente em vários horários no Centro Cultural Altavila. Palestras e 

Rodas de Diálogo sobre temas contemporâneos relacionados à Educação, Internacionalização 

http://www.fasc.org.br/
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e Cultura, Políticas Sociais, Cidadania e Participação 

Social /Democrática. Neste ano destacamos dentre os 

vários temas abordados, os cursos de:  

 

● O Resgate da Arte de Ouvir – ferramentas 

de comunicação e da escuta qualificada; 

● Técnicas de Mediação para a resolução e 

gestão de conflitos interpessoais e 

convivência ética; 

● Antropologia; 

● Workshops e Seminários sobre Sociologia 

da Família, Aspectos político-sociais 

brasileiros à luz da Constituição e do 

Código Civil  

● Comunicação 

● Gerações Y e Z 

● Congresso Univ: Next generation leaders 

 

 

PROJETO CLUBE JANGADA 

 

Quantidade de beneficiários atendidos: 28 

Faixa etária atendida: 5 a 10 anos  

Voluntárias envolvidas: 6 

 

1. OBJETIVOS DO PROJETO 

Incrementar a formação humana integral e promover a socialização de meninas através do 

desenvolvimento de habilidades artísticas e manuais. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Essa iniciativa é de mães preocupadas 

com a formação de suas filhas e conta com a 

colaboração de voluntárias universitárias ou 

jovens profissionais que através da amizade 

com as meninas, transmitem a importância 

da responsabilidade pessoal no lar, na escola 

e no ambiente em que se encontram.  

Acontece aos sábados no horário de 

10h00 às 12h00. As atividades se concentram 

na culinária, artesanato, atividades lúdicas e recreativas, incentivo à leitura e palestras sobre 

virtudes e valores humanos. 

Para bem atender os objetivos as atividades são vivenciadas em ambiente alegre, com 

naturalidade e de bastante amizade. Acreditamos que assim faremos diferença na sociedade, 

reforçando os laços de amizade, favorecendo a responsabilidade para com o estudo, os 

colegas, professores e na família.  

Ainda dentro destes objetivos organizam-se palestras para as mães, sobre educação e 

família, de forma a harmonizar a educação que as crianças recebem e o aprendizado do clube. 

 

 

 

 

CLUBE JUVENIL ROSA DOS VENTOS  

 

Quantidade de beneficiários atendidos: 15 

Faixa etária atendida: 11 a 14 anos  

Voluntárias envolvidas: 6 

 

 

1. OBJETIVOS DO PROJETO 

Promover e reforçar laços de amizade entre as participantes e desenvolver consciência 

crítica e responsabilidade individual. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
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Realizado semanalmente aos sábados no Centro Cultural Altavila, O Clube visa a formação 

de formação integral da associada. Através de palestras sobre comportamento social, valores 

e virtudes humanas, e também com atividades culturais e esportivas, cine fórum, artesanato, 

culinária e passeios se busca trabalhar as 

virtudes humanas e se atua na prevenção 

de situações de riscos sociais.  

Neste clube se enfatiza o protagonismo 

da pessoa no seu desenvolvimento pessoal 

e a não vivência de determinadas virtudes 

como por exemplo a laboriosidade ou a 

perseverança, podem acarretar situações 

de risco, social, cultural e até econômico. 

Os familiares estão envolvidos nas 

atividades propostas, proporcionando às 

meninas meios para que se tornem 

agentes multiplicadores dos ensinamentos que recebem semanalmente.  

 

 

Além disso, como as associadas desse Clube são em sua maioria, alunas do ensino particular e 

muito provavelmente terão acesso à Universidade e a um bom padrão de vida, algumas 

atividades como visitas a asilo, campanha de brinquedos para o Natal de crianças da periferia 

de Campinas, se realizam com o intuito de incutir nas associadas a inquietação solidária para 

aqueles que não possuem oportunidades semelhantes. 

 

 

 

FÉRIAS SOLIDÁRIAS  

Trata-se de uma atividade que visa despertar nas voluntárias o sentido de 

responsabilidade social estando em contato estreito com comunidades carentes. Esta 

atividade consiste numa preparação prévia das voluntárias e dos trabalhos que irão 

desenvolver ao longo de uma semana de férias escolares. Realizada semestralmente pela FASC 

nas férias de janeiro e julho. 
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● FÉRIAS SOLIDÁRIAS 1º SEMESTRE de 2019 

 

Nos dias 21 a 25 de janeiro de 2019 o Projeto Férias Solidárias contou com a participação 

de 22 voluntárias, entre elas estudantes do Ensino Médio, universitárias e jovens profissionais. 

Houve o desenvolvimento de dois projetos paralelos: um com crianças do bairro, 

realizado na comunidade Nossa Senhora de Fátima; e outro com crianças que frequentam a 

creche da AMIC. 

No primeiro, desenvolveu-se 

seis projetos para ensinar e entreter os 

participantes: sala de Ciências, 

Recreação, Fundo do Mar, Volta ao 

Mundo, Teatro e Nutrição. 

Participaram um total de 24 crianças e 

6 adolescentes, durante os cinco dias 

de projeto.  

No segundo projeto, foi 

realizado o projeto de Teatro com 

atividades lúdicas e cultural, para 4 

turmas, atendendo aproximadamente 60 crianças cada, da faixa etária de 4 a 5 anos, da 

Associação dos Amigos da Criança (AMIC), durante 3 dias do Projeto Férias Solidárias. 

Além dos dois projetos, foram feitas visitas a casas de famílias necessitadas da região. 

No final do projeto, foram visitadas 10 famílias diferentes. Durante as visitas, foi possível 

identificar as necessidades das famílias, e assisti-las de forma individual e personalizada. 

É possível concluir que o projeto conseguiu impactar positivamente a comunidade do 

bairro do Village, em Campinas, afetando diretamente 90 crianças, proporcionando um 

momento de aprendizado, entretenimento e crescimento pessoal. 

 

● FÉRIAS SOLIDÁRIAS 2º SEMESTRE de 2019 

 

No período de 15 a 18 de julho de 2019 a FASC esteve em Cachoeira Paulista. 

Participaram 37 voluntárias e foram atendidas cerca de 50 idosos com atividades 

de incentivo à leitura, musicalidade, peças de teatro educativas e trabalhos manuais.  

 

 

http://www.fasc.org.br/


 
 

Utilidade Pública Municipal (Lei 5695/00 de 11-07-00) São José dos Campos 

CNPJ 96 485 669 / 0001 - 90 - Inscrição Municipal 104.602/0 

Rua Carlos Gerin, 146, Jd Chapadão CEP13070-144 Campinas - SP Fone/fax (19) 3243 9233 www.fasc.org.br  
Rua Justino Cobra 70 - Vila Ema - CEP 12243-030 São José dos Campos - SP - Fone/fax (12) 3941 8242 

Rua Angelo de Paschoal, 105 – Alto Boa Vista – CEP 14025-648 Ribeirão Preto - SP - Fone/fax (16) 3964 7119 

AGRADECIMENTOS 

 

É com grande satisfação que divulgamos nossos trabalhos no ano de 2019 e 

agradecemos a cada doador, voluntário e cooperador que contribuiu para que a FASC, através 

do Centro Cultural Altavila crescesse em sua missão de capacitar jovens para crescerem como 

pessoas dispostas a transformar a realidade em que vivem. 

Sabemos que ainda há muito a ser feito e que nosso trabalho, diante da realidade 

brasileira de desigualdades sociais, culturais e econômicas, talvez seja somente uma gota 

d’água no oceano, mas temos a certeza de que geramos um impacto positivo em muitas 

famílias.  

Pretendemos em 2020, ampliar o número de beneficiários, dar continuidade nos nossos 

trabalhos alargando o foco, promovendo uma educação que tenha como pano de fundo a 

cidadania, a solidariedade, o profissionalismo e principalmente ampliando os horizontes 

daqueles que de alguma forma fazem parceria conosco.  

Muito obrigado a todos! 

 

Equipe FASC 
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