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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

EXERCICIO: 2018 
 

DADOS DA ENTIDADE 
 

1. Identificação  

Associação Estrela Azul 

Logradouro 

Rua 

Rua: Francisco Toledo 
Nº 124 Complemento: 

Bairro: Jardim Zaíra        Mauá C.E.P: 09320-790 

Site: www.estrelazul.org.br 

E-mail: contato@estrelazul.org.br 

Telefones: (11) 4519-6615                         (11) 4544-3579               (11) 95985-4571 

DADOS DA FILIAL: CNPJ 50.136.076.0002-06 

Logradouro 

Rua 

Rua: Almirante Barroso           
Nº 496 Complemento: 

Bairro: Vila Bocaina                Mauá C.E.P: 09310-030 

Site: www.estrelazul.org.br  

E-mail: pedagogicotrabalhador@estrelazul.org.br 

Telefones: (11) 3410-6618  

REGISTRO/INSCRIÇÕES/CADASTROS 

( X )     CMAS nº004 (     ) S. Educação nº _______________ 

( X )     CMDCA nº 15 ( X )   CEAS/CEBAS nº 71000.025454/2018-79 

( X )     CNAS nº 71000.052446/2015-52  

CNPJ: 50.136.076/0001-17 

PMM/Sec. Finanças-Inscrição Municipal 

TITULAÇÕES: 

 

( X )      

Declarada 

de Utilidade 

Pública 

( X )      Federal Dec. nº 21155/90-

49fffv444449 

de 04/11/1991 
( X )      Estadual Lei nº 7.620 de 10/12/1991 
( X )      Municipal Lei nº 2226 de 21/03/1989 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Cargo: Presidente Atribuição consta do art. 19 do Estatuto Social 

Nome do Representante atual: Ilca Barbosa da Silva Santos 

Identidade: nº. 4.581.819-8 Órgão Expedidor: SSP/SP 

CIC/CPF: 497.360.608-10 

Telefones de Contato: (11) 4519-6615                                    

E-mail de Contato: contato@estrelazul.org.br 

Data da sessão da Assembléia Geral de 

Eleição e Posse dos Dirigentes Atuais 

Assembleia Geral: 06/04/2019 

Mandato: 13/05/2019 a 12/05/2021 
 

2. APRESENTAÇÃO 
 

A Associação Estrela Azul, é uma organização não-governamental, beneficente de assistência social, sem 

fins econômicos, que desde 1981 atua no atendimento à crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação 

de vulnerabilidade ou risco social, seus programas e estruturas são mantidos mediante parcerias firmadas com 

os Governos: Municipal, Estadual, Federal, com o apoio de Empresas Privadas e comunidade. A associação 

Estrela Azul integra a Rede de Serviços existentes no Município de Mauá, atendendo as metas constantes do 

Plano Municipal de Assistência Social, está localizada no Jardim Zaíra onde desenvolve suas atividades.   

Possui uma filial, onde são desenvolvidas atividades teóricas do Programa Adolescente Trabalhador nos 

seguintes cursos de aprendizagens: Aprendiz de Serviços Bancários, Aprendiz de Serviços Administrativos, 

Aprendiz de Operações Comerciais Aprendiz Apoio de linhas de Produção, Aprendiz de Serviço de 

Alimentação, e Aprendiz de Operador de Caixa.                                                                                                        
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3. FINALIDADE ESTATUTÁRIA: 

 

Artigo 1.º - A Associação Estrela Azul, fundada no dia 16 de agosto de 1981, com sede à Rua Francisco 

Toledo, n.º 124, bairro Jardim Zaira, município de Mauá, estado de São Paulo, é uma sociedade civil, sem fins 

econômicos, com personalidade jurídica diferente da de seus associados, com tempo de duração ilimitado, e 

com as seguintes finalidades: 

 

a) assistenciais, tendo em vista a orientação a associados e à comunidade, visando a promoção social 

em todos os aspectos; 

b) recreativos e esportivos, visando ao desenvolvimento entre os seus associados e na comunidade, 

do espírito de cordialidade e amizade em ambiente de sadia camaradagem; 

c) culturais, objetivando a divulgação, entre os associados e na comunidade, de conhecimentos 

gerais, especializados ou outros de interesse sócio-cultural, através de cursos versando sobre artes 

e atualidades, conferências, projeções de filmes, debates e, eventualmente, da impressão e 

distribuição de um Boletim da Associação, e 

d) educacionais, com a instalação de cursos profissionalizantes industriais e comerciais, de creches, 

pré-escola e outros, visando à melhoria das condições de vida da comunidade. 

 

Missão 

Contribuir, mediante o desenvolvimento de programas educacionais, profissionalizantes, esportivos, culturais 

e de lazer, para que crianças, adolescentes e jovens, bem como, seus familiares, se capacitem ao pleno 

exercício da cidadania. 
 

Visão 

Ser referência na transformação social por meio de seus programas, priorizando a capacitação e formação 

profissionalizante de adolescentes e jovens. 
 

Valores 

Competência e Seriedade; Ética e Transparência e Valorização Humana. 

 

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2018 
 

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

NOME DO PROGRAMA: Proteção Social Básica 
 

Descrição 

 

 

 

 

Crianças e 

Adolescentes 

de 6 a 15 anos 

Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, 

desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos 

interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em 

experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, 

sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência (Respeitando o 

limite institucional e demandas de acordo com quadro de profissional da Instituição, para garantia 

de um serviço de qualidade), retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas 

atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem 

como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção 

de situações de risco social. 

Objetivo 

Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e 

adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Fomentar e democratizar o 

acesso a prática Esportiva, Sócio Cultural e de Lazer, escolar, tendo como foco a Constituição de 

um espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo de convivência, formação para participação 

e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das Crianças e Adolescentes, em 

situação de vulnerabilidade ou risco social, garantindo seus direitos preconi-zados nas Legislações 

Vigentes, visando seu fortalecimento pessoal, familiar, social e escolar. 

Público Alvo Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos   

mailto:pedagogicotrabalhador@estrelazul.org.br
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Período de 

realização 

Período de Janeiro à Dezembro de 2018 

Manhã: 08:00 às 11:30 de segunda à quinta 

Tarde: 13:00 às 16:30 de segunda à quinta 

E eventos programados aos finais de semana. 

 

 

Resultados 

Obtidos 

Atividades/Ações 
Resultados Esperados 

Quantitativos Qualitativos 

Atividades 

Socioeducativas e 

Culturais: Atividades 

Lúdicas, Inclusão 

Digital, Dança e Teatro, 

Oficina de Arte, Temas 

Transversais. 

 

 

Ações Socioeducativas 

com a Família e 

Comunidade. Educação 

para a Cidadania; 

Desenvolvimento de 

Habilidades para a Vida. 

 

 

 

 

Iniciação Esportiva 

Futsal e Judô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento no acesso a 

inclusão digital dos 

atendidos. Mudanças de 

atitude gerada pela 

participação no Serviço. 

 

Aumento no número de 

adesões nas reuniões de pais, 

assim como em eventos 

internos e externos realizados 

pela Entidade. 

Diminuição das 

oportunidades que geram a 

situações de vulnerabilidade 

social. 

 

 

Aumento na participação nas 

atividades inter-relacionadas 

com as áreas de 

conhecimentos básicos da 

modalidade. 

Frequência, participação e 

motivação nas atividades 

propostas. 

 

 

 

 

 

Melhoria no desempenho de 

habilidades e oportunidade de 

acesso ao mundo informatizado. 

 

Melhoria no conceito escolar, nas 

relações familiares e sociais, da 

autoestima e a convivência em 

grupo. 

Articulação em redes com serviços 

(CRAS), defesa de direitos e 

proteção básica de assistência 

social e dos serviços de outras 

políticas públicas. Assegurar 

espaços de referência para o 

convívio grupal, comunitário e 

social. 

 

Aprimoramento do 

desenvolvimento psicomotor, e 

melhoria do condicionamento 

físico gerando educação para a 

cultura preventiva de saúde e 

melhoria da qualidade de vida. 

Apresentação em eventos internos 

e externos, para melhor 

desempenho nas atividades em 

grupo, participação em 

campeonatos, eventos, treinos 

técnicos, melhorando assim o 

desempenho dentro da modalidade. 
 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS 150 crianças e adolescentes 
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NOME DO PROJETO: Formando Estrelas I 
 

 

NOME DO PROJETO: Adolescente Multiplicador Com Parceria Com a Fundação Banco do Brasil 
 

Descrição 

Proporcionar aos adolescentes, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade/ risco 

social, aquisição de hábitos e costumes, atitudes e experiências indispensáveis à formação humana e 

social, por meio da Informática, realizar atividades socioeducativas, culturais e esportivas. 

Contribuindo com a diminuição da evasão escolar, Melhorias: no desempenho, autoestima, 

preparação e inclusão para o mundo do trabalho, da condição socioeconômica do adolescente, e 

consequentemente sua família. 

Objetivo 

Fortalecer a convivência familiar e comunitária e democratizar o acesso socioeducativo e ambiental 

arte – cultura, esporte – lazer, no contra turno escolar, em caráter formativo e educacional tendo 

como foco a Constituição de um espaço de convivência, formação para participação e cidadania, 

desenvolvimento do protagonismo e da autonomia dos adolescentes, facilitar a inserção na 

sociedade produtiva, visando seu fortalecimento pessoal, familiar.  

Descrição 

 

Crianças e 

Adolescentes 

de 6 a 17 anos 

Desenvolver o trabalho de escolinhas de futsal e judô em sede própria, para crianças carentes, 

moradoras do jardim Zaíra, um dos bairros de maior vulnerabilidade social da cidade de Mauá. 

Oportunidade de prática esportiva para crianças e jovens, com idades entre 06 e 17 anos utilizando 

suas horas de lazer no contra turno escolar, contribuindo para a efetiva inclusão social, melhoria da 

qualidade de vida e promoção da saúde, oportunizando a prática do judô e Futsal, levando 

aperfeiçoamento aos participantes. 

Objetivo 

Promover práticas esportivas como fator de inclusão social, educacional e resgate da cidadania, por 

meio de ações que propiciem o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes da cidade 

Mauá – SP. Promover a inclusão social, respeitando as características locais, entendendo a 

diversidade como oportunidade de aprender com a diferença. Estimular o desenvolvimento de 

competências como disciplina, autoconfiança, flexibilidade e espírito de equipe, por meio de 

práticas esportivas. Garantir a permanência das crianças e adolescentes no âmbito escolar. 

Público Alvo Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos  

Período de 

realização 

Período de Fevereiro à Dezembro de 2018 

Manhã: 08:30 às 11:00 de segunda à quinta 

Tarde: 13:00 às 16:00 de segunda à quinta 

E eventos programados aos finais de semana. 

Resultados 

Obtidos 

Atividades/Ações 
Resultados Esperados 

Quantitativos Qualitativos 

Iniciação Esportiva 

Futsal e Judô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento na participação, nas 

atividades inter-relacionadas 

com as áreas de conhecimentos 

básicos da modalidade. 

Frequência, participação e 

motivação nas atividades 

propostas. 

 

 

 

 

Aprimoramento do 

desenvolvimento psicomotor, e 

melhoria do condicio-namento 

físico gerando educação para 

cultura preventiva de saúde e 

melhoria da qualidade de vida. 

Apresentação em eventos 

internos e externos, para 

melhor desempenho nas 

atividades em grupo, 

participação em campeonatos, 

eventos, treinos técnicos, 

melhorando assim o 

desempenho dentro da 

modalidade. 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS 300 crianças e adolescentes 
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Público Alvo Adolescentes de 15 à 17 anos. 

Período de 

realização 

Período de Janeiro à Junho de 2018 

Manhã: 08:00 às 11:30 de segunda à quinta. 

Tarde: 13:00 às 16:30 de segunda à quinta. 

E eventos programados aos finais de semana. 

 

Resultados 

Obtidos 

Atividades/Ações 
Resultados Esperados 

Quantitativos Qualitativos 

Atividades Socioeducativa, 

Inclusão Digital. 

 

 

Iniciação Esportiva  

Futsal, Judô. 

 

 

 

 

 

 

Arte/Cultura e Esporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação/inclusão para o 

Mundo do trabalho 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aumento no acesso a inclusão 

digital de todos os atendidos. 

 

 

Participação nas atividades 

inter-relacionadas com as áreas 

de conhecimentos básicos da 

modalidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Participação nas atividades na 

oficina de teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência, participação e 

motivação nas atividades 

propostas.  

Desenvolver potencialidades 

pertinentes e desafiadoras para 

a capacidade de trabalhar em 

equipe, saber conviver com as 

adversidades, estimular a 

iniciativa para ações 

empreendedoras. 

52% dos adolescentes foram 

beneficiados com a inclusão 

no mundo do trabalho. 

Melhoria do conceito, 

frequência escolar, autoestima, 

liderança. 

 

Melhoria do condicionamento 

físico gerando educação para a 

cultura preventiva de saúde e 

melhoria da qualidade de vida, 

aprimoramento das habilidades 

psicomotoras e 

desenvolvimento físico. 

 

Motivação para a construção e 

elaboração de projeto de vida 

em condições dignas; maior 

conscientização e segurança 

para tomadas de decisões 

referentes ao que cada um 

projeta para sua vida. 
 

Ter fomentado à sua orientação 

profissional. Melhoria da 

condição socioeconômica do 

adolescente, e 

consequentemente sua família. 

 

 

 

 

 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS  199 adolescentes atendidos 

 

NOME DO PROGRAMA: Fazendo e Acontecendo 

 

Descrição 

O Programa proporciona ao Jovem com idade entre 18 a 22 anos um curso de 64 horas que 

busca preparar/incluir jovens no mercado de trabalho na modalidade do Jovem Aprendiz de 

acordo com a Leis 10.097/2000/11.180/2005, desenvolvendo no decorrer temas como: 

Ética, Relações Interpessoais, Marketing Pessoal, Política para Juventude, Informática, 

Matemática Aplicada e Saúde. Com vista à sua inclusão, autonomia, independência e 

preparação para integrar o adolescente/jovem à sociedade produtiva. 
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Objetivo: 

Contribuir para formação de jovens autônomos, desenvolver potencialidades pertinentes e 

desafiadoras para a capacidade de trabalhar em equipe, saber conviver com as adversidades, 

estimulando a iniciativa para ações empreendedoras e cooperativas, e compreensão global 

do processo produtivo. 

Público Alvo Adolescentes e Jovens de 18 a 22 anos 

Período de 

realização 

Período de Janeiro a Dezembro de 2018 

Quarta e Sexta-feira 

Manhã: 08:00 – 11:00 

Tarde: 13:00 – 16:00 

Resultados 

Obtidos 

Atividades/Ações 
Resultados Esperados 

Quantitativos Qualitativos 

Adolescentes/jovens 

mais qualificados 

para o mercado de 

trabalho, capacitados 

para construção do 

conhecimento e 

aprimoramento de 

saberes como 

formação cidadã, 

inclusão digital, 

responsabilidade 

social, raciocínio 

lógico. Melhoria do 

desenvolvimento 

pessoal e profissional 

dos mesmos e 

consequentemente de 

suas famílias. 

306 adolescentes/jovens com 

condições de inserção ao mundo 

do trabalho; na frequência e no 

desempenho escolar, diminuição 

nas oportunidades que geram as 

situações de vulnerabilidade 

social. 

 

Adolescentes/jovens mais 

qualificados para o mercado 

de trabalho, capacitados para 

construção do conhecimento e 

aprimoramento de saberes 

como formação cidadã, 

inclusão digital, 

responsabilidade social, 

raciocínio lógico. Melhoria do 

desenvolvimento pessoal e 

profissional dos mesmos e 

consequentemente de suas 

famílias. 

 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS 306 jovens 

 

NOME DO PROGRAMA: Adolescente Trabalhador  

 

Descrição 

A Associação desenvolve Qualificações profissionalizantes nos seguintes Cursos registrados no 

Ministério do Trabalho: Aprendiz de Serviços Bancários (24 meses), Serviços Administrativos, 

Aprendiz de Operações Comercias, Apoio às Linhas de Produção, Operador de Caixa (11 meses). 

A inclusão e permanência no Mundo do Trabalho, com a finalidade de fomentar e incentivar a 

ampliação do universo de conhecimentos, capacidade de trabalhar em grupo e respeitar as 

diferenças, além de promover atividades lúdicas que colaborem para o desenvolvimento pessoal, 

profissional, buscando a melhoria da qualidade de vida e da renda socioeconômica da família 

garantindo o cumprimento da Lei da qualificação profissional nº 10.097/2000 alterado pela Lei 

Federal nº 11.180/2005 e pelo Decreto Federal nº 5.598/2005, Portaria 723 de 23/04/2012 com 

alteração da Portaria 1005 de 01/06/2013 e Consolidação das leis Trabalhistas que regulamentam 

o trabalho de jovens entre 14 e 24 anos de idade na condição de aprendizes. 

Objetivo 

Propiciar ao adolescente/jovem, formação e qualificação profissional na condição de aprendiz para 

a sua permanência no mundo corporativo e exercício da sua cidadania. Oferecer condições por 

meio dos conteúdos teóricos e práticos a possibilidade do aprendiz, desenvolver suas habilidades 

para o exercício da função de acordo as áreas de atuação. A inclusão no Mundo do Trabalho, 

objetivando fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos, proporcionando seu 

desenvolvimento integral, buscando a melhoria da qualidade de vida e consequentemente a 

melhoria da renda socioeconômica da família.  

Público Alvo Adolescentes e Jovens de 15 à 22 anos. 
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Período de 

realização 

Período de Janeiro à Dezembro de 2018 

Manhã: 07:00 às 13:00. Tarde: 13:00 às 19:00  

De segunda a sexta-feira * As aulas são desenvolvidas na filial. 

E aos sábados 08:00 as 13:00 * As aulas são desenvolvidas na matriz. 

Eventos programados aos finais de semana. 

Prática nas Empresas parceiras de acordo com as funções. 

Resultados 

Obtidos 

Atividades/Ações 
Resultados Esperados 

Quantitativos Qualitativos 

Inclusão no Mundo do 

trabalho. 

 

698 adolescentes/jovens no 

mundo do trabalho, com base na 

Lei 10.097/2000. 

Melhoria da condição sócio 

econômica dos adolescentes e 

jovens e consequentemente sua 

família. 
 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS 698 adolescentes e jovens 

 

PROJETOS /PROGRAMAS Nº. DE ATENDIDOS 

*Programa Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (06 a 15 anos) 

(Convênio de Cooperação Técnica – Secretaria de Promoção Social)  

150 Crianças e adolescentes 

**Projeto Formando Estrelas I (06 a 17 anos)  

(Patrocínio:  Cabot, Braskem e Air Liquide)  
300 crianças e adolescentes 

***Associados (dependentes de 06 a 17 anos) 50 crianças e adolescentes 

****Projeto Adolescente Multiplicador – Cofinanciamento Fundação 

Banco do Brasil (15 a 17 anos) 
199 Adolescentes 

*****Programa Fazendo e Acontecendo (18 a 22 ano) 

(Recursos próprios) 
306 Jovens 

******Adolescente Trabalhador Aprendiz (15 a 22 anos) – Lei 

10.097/2000  

(Parceria Banco do Brasil/Diversas Empresas) 

 

     698 Adolescentes e jovens 

 

****TOTAL 1703 Inscritos 
 

* Referenciados pelos CRAS Centro de Referência de Assistência Social – Macuco e Zaíra, provenientes 

de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social; 

** Lei Paulista de Incentivo ao Esporte - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São                                                                           

Paulo, patrocinado pelas empresas Cabot, Braskem e Air Liquide;   

*** Associados pertinente ao Art. 30, 31 e 32 do Estatuto Social da instituição;  

**** Cofinanciados pela Fundação Banco do Brasil; 

***** Recursos próprios da instituição; 

****** Lei de aprendizagem 10.097/2000 e Lei 11.180/2005. 

 

5. PARTICIPAÇÃO / AVALIAÇÃO: 

 

No decorrer do ano, conseguimos realizar as atividades propostas conforme o Plano de Trabalho 2018:  

Na articulação com a rede socioassistencial e dos espaços de controle das políticas públicas: Reuniões 

Técnicas com o Centro de Referência de Assistência Social CRAS Macuco – CRAS Zaíra, Fórum Paulista de 

Aprendizagem (FOPAP) da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, Reuniões 

periódicas com a Rede Pública de Ensino. Participação de Reuniões no Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, sendo eleita a Srª 
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Maria Helena Martins como representante da sociedade civil como conselheira, e Fóruns das Entidades de 

Assistencial Social do Município de Mauá. 

Articulações/Parcerias/Reuniões: com Fundação Salvador Arena no Programa de Alimentação 

Complementar; com Poder Judiciário- 1° Vara Federal de Mauá, com prestação de serviços à comunidade; 

Reuniões periódicas com pais/responsáveis; com Secretaria Municipal de Promoção Social.  

 

DESTAQUES DE RELEVÂNCIA MATRIZ 

 

Noite da Massa – Evento realizado no dia 10 de fevereiro de 2018, com a presença e colaboração da 

comunidade, e participação da diretoria e colaboradores. Chá Bingo Beneficente - Realizado no dia 24 de 

fevereiro de 2018 com a participação de toda diretoria e a contribuição da comunidade. Noite do Botiquim – 

Evento realizado em parceria com o 7 Comidas e bebíveis no dia 10 de maio de 2018. Festa Julina – Festa 

realizada no dia 21, com barracas típicas, brincadeiras, comidas típicas e apresentações de Dança e Teatro. 

Curso ConaRh ministrado pela Febracis Coaching no dia 16 de agosto de 2018, com a participação das 

funcionárias do departamento pessoal Cleire Carmo e Alexandra Araújo. Curso de Mediação Social de 

Conflitos realizado em Santo André no dia 16 de outubro de 2018 com a participação dos colaboradores: 

Renato, Rodrigo, Virgílio e Regiane. Apresentação Cia Pó de Estrela: Nos dias e 20 e 24 de outubro de 

2018, apresentamos no teatro Municipal de Mauá a peça teatral “O Bicho Que Ajudou o Homem” para 

participação no festival de teatro internacional “Vamos que Venimos Al Sur” no Chile na cidade Lautaro. 7ª 

Festa dos Povos – Festa Realizada nos dias 27 e 28 de outubro pela Prefeitura Municipal de Mauá, com a 

nossa participação com a barraca da Itália e apresentação dos atendidos com a dança tarantela. Almoço de 

Natal - Proporcionado todos os anos pela Associação Estrela Azul, onde o cardápio e decoração são 

elaborados pelos próprios atendidos. Entrega de presentes para todos atendidos, graças a doação da Srª 

Marlene Carmo.  

 

DESTAQUES DE RELEVÂNCIA FILIAL  

 

Museu do Café – Visita no centro histórico realizada no dia 03 de maio de 2018, para conhecer a história do 

museu e suas exposições; Bienal do Livro – Visitação  no dia 10 de agosto para celebração da transformação 

que os livros fazem na vida das pessoas; Visita ao Museu de Mauá – Em 11 de setembro para conhecimento 

da história da nossa cidade; V Lance Uma Estrela – Evento realizado pela própria Associação, para 

homenagear os professores da rede pública;  “ O Bicho que ajudou o Homem” - Peça teatral realizada no 

Teatro Municipal de Mauá no dia 24 de outubro, onde os aprendizes puderam prestigiar a apresentação dos 

atendidos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Circo dos Sonhos (Ator Marcos Frota) 

- Atividade cultural realizada no dia 07 de novembro, onde fomos convidados a assistir ao espetáculo “No 

Mundo da Fantasia”. 
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DESTAQUES DE RELEVÂNCIA – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

 Apresentação do grupo de Teatro – Cia. Pó de Estrela: Participação no 3º Encontro Teatro da 

cidade de Mauá, na semana cultural com apresentação do grupo Cia. Pó de Estrela com a peça “O 

Casamento do Curió”;        

 1° Mostra de Dança AEA: Os atendidos montaram e apresentaram coreografias com 

diversos temas, evento aberto aos familiares; 

 Apresentação de dança na abertura do 28° aniversário do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Apresentação no Teatro Municipal de Mauá e na Associação Estrela Azul; 

 Apresentação de Dança: No Teatro Municipal de Mauá, participação no Festival “Anjos Cia da 

Dança”;  

 Apresentação e participação do grupo de teatro Cia Pó de Estrela: Festival Internacional de 

Teatro - VQV Brasil 2018 em Santo André com a peça “ O bicho que ajudou o Homem”;  

 Participação do grupo de teatro Cia Pó de Estrela: Apresentação com a peça teatral “ O Bicho que 

ajudou o Homem” no 5º FESTEMC - Festival de Mogi das Cruzes; 

 Apresentação de Dança: Apresentação no Festival de Atrações do Shopping de Mauá, com 

coreografias das músicas “Uma Partida de Futebol” e “Brasil Mostre sua Cara”; 

 Apresentação da Cia Pó de Estrela: Peça teatral “ O Bicho que ajudou o Homem” no Teatro 

Municipal de Mauá;  

 Apresentação de Dança: Participação na 7ª Festa dos Povos da cidade de Mauá, com a dança típica 

“Tarantela” representando a cultura Italiana;  

 Festival Internacional de teatro em Lautaro - Chile, “O Bicho que Ajudou o Homem”: A 

Cia Pó de Estrela se apresentou no Chile na cidade Lautaro, festival de teatro internacional 

“Vamos que Venimos Al Sur”; 

 Apresentação do grupo de dança no dia do Conselheiro Tutelar, na Câmara Municipal de 

Mauá: A entidade foi convidada a realizar uma apresentação com o grupo de dança nesta data, para 

homenagear os conselheiros tutelares de nossa cidade; 

 Apresentação do grupo de dança na Escola Estadual Marcelina – Show de Talentos: O grupo de 

dança organizado pela nossa Associação, foi convido pela E. E. Dª Marcelina para apresentação no 

show de talentos da escola com intuito de divulgar nosso trabalho e incentivar seus alunos; 

 Apresentação da Cia Pó de Estrela, na inauguração das luzes de natal de Mauá: A Cia Pó de 

Estrela realizou nesta data uma apresentação para inauguração das luzes de Natal na Prefeitura 

Municipal de Mauá; 
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 Participação na Copa Mauá Shark: Com cinco categorias do sub. 07, 09, 11,13 e 15, com bons 

resultados, com premiação das categorias: Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13 e Sub 15 com participação 

das famílias.

                            

 

 
 

 
 

Mauá, 01 de Abril de 2019. 

 

  

 

 

 

 

 

           

Ilca Barbosa da Silva Santos 

Presidente Maria Helena Martins 

Responsável Técnica 
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