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A Associação PiPA é uma organização social sem fins lucrativos com o objetivo 
de promover o protagonismo de crianças e adolescentes, atuando a favor da 
justiça social nas esferas do brincar, da cultura, das artes e da educação não 
formal.

Palavra da Presidente

Em 2019 estivemos presente na vida de 41 crianças e 128 adolescentes.
Acreditamos que um mundo melhor é possível! Por esta razão nos engajamos 
e contribuímos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
elaborado pelas Nações Unidas.
O lema utilizado para os ODS é “Não deixar ninguém para trás”. Diante disso, 
nossa atuação se encaixa em São Paulo, na cidade mais rica do Brasil, porém, 
com desigualdades gritantes. 
Enquanto 11 distritos de São Paulo não possuem favelas, como: Moema, Bela 
Vista e Alto de Pinheiros, no Distrito Cachoeirinha, 22,5% das moradias são 
favelas. E no Distrito Brasilândia, esse número sobe para 30% (o segundo 
maior distrito com número de moradias informais). 
Estes são os locais de atuação do PiPA, onde as pessoas têm menos 
oportunidades e, infelizmente, estão ficando para trás, mesmo com todo o 
desenvolvimento econômico da mais importante metrópole do país.
Apesar das desigualdades, e é justamente por isso que estamos aqui, 
presenciamos muitas histórias de transformação de vidas por meio de projetos 
que promovem o acesso ao brincar, à educação e à cultura.
Todo esse resultado é graças a uma de nossas maiores riquezas: o voluntariado. 
Pessoas que transformam seus incômodos e indignações em atitudes que 
promovem oportunidade e crescimento.
E, a cada ano, pessoas que foram atendidas pelo PiPA retornam para também 
se voluntariar, oferecendo a quem chega um pouco daquilo que também 
receberam. Essa é a força motriz que indica que estamos no caminho certo.
Aqui, neste relatório anual, você poderá conhecer em mais detalhes tudo o que 
nós estamos construindo juntas e juntos para construção de uma sociedade 
mais justa e, de fato, mais democrática.
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   Missão

Promover o protagonismo de crianças e adolescentes, atuando a favor da 
justiça social nas esferas do brincar, da cultura, das artes e da educação não 
formal.

   Visão

Crianças e adolescentes com princípios de autonomia e cidadania, sendo 
sujeitos políticos, capazes de mudar sua realidade e contribuindo para melhoria 
da sua comunidade.

   Valores

Relacionamento: as transformações individuais e coletivas acontecem por 
meio do vínculo gerado ou fortalecido no encontro entre pessoas.

Autonomia: formação de sujeitos conscientes de si e de sua integração com o 
mundo, que se desenvolvem e contribuem com o seu território, promovendo a 
libertação das diversas formas de opressão.

Transparência: todo recurso deve ser honrado em sua aplicação, com ética de 
responsabilização na tomada de decisões e apresentação de dados abertos na 
prestação de contas.

Equidade: as diversidades são percebidas como potência e as diferenças 
reconhecidas por meio da empatia, atuando para a redução das desigualdades 
socioeconômicas e das discriminações de gênero, raça e regionalidade.

Desenvolvimento Sustentável: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 
Agenda 2030, são encarados como prioritários para a realização dos projetos, 
considerando-se sempre a especificidade local.
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Onde estamos

A sede da Associação PiPA fi ca no bairro Jardim Peri, Distrito Cachoeirinha.
Neste local ocorrem muitos de seus projetos, mas também, por meio de
parcerias, outros tantos projetos acontecem no Distrito Brasilândia. Ambos
distritos encontram-se à borda da Serra Cantareira, na Zona Norte da cidade
de São Paulo, sendo adjacentes um ao outro, conforme apresenta o mapa a
seguir:

No que se refere à vulnerabilidade social, segundo o IPVS1 (Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social – Desigualdade Social e Pobreza), estes territórios foram 
classifi cados como Grupo 5: Vulnerabilidade Alta e Grupo 6: Vulnerabilidade 
Muito Alta (a escala vai de 1 - baixíssima vulnerabilidade a 6 - vulnerabilidade 
muito alta (a maior para áreas urbanas). 
Outros índices importantes a serem observados, agora no Mapa da 
Desigualdade 20182, são:

- Gravidez na adolescência, em que é considerado o percentual de nascidos 
vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos, sobre o total de nascidos 
vivos de mães residentes nos distritos, no qual o Distrito Brasilândia ocupa 
o 3º maior índice entre os 96 distritos da Cidade de São Paulo e o Distrito 

1- http://ipvs.seade.gov.br/view/pdf/ipvs/metodologia.pdf - Acessado em 26/09/2020.
2- https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2019/09/mapa_desigualdade_2018_completo.pdf - 
Acessado em 26/09/2020.
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Cachoeirinha está no 18º lugar de maior índice de gravidez na adolescência.

- Mortalidade infantil, em que é calculada a proporção de óbitos de 
crianças menores de um ano em cada mil crianças nascidas vivas, de 
mães residentes nos distritos, no qual o Distrito Cachoeirinha ocupa o 9º 
lugar em maior índice de mortalidade infantil, entre os 96 distritos da 
Cidade de São Paulo e o Distrito Brasilândia está no 29º lugar no índice de 
mortalidade infantil.

Impacto Social

A Associação PiPA está alinhada ao movimento global das organizações 
interessadas na aplicação da Agenda 2030 da ONU, nas comunidades 
vulneráveis, com vistas ao alcance efetivo dos compromissos assumidos pelos 
países signatários dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
que destacam o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza e da 
desigualdade e a promoção da justiça.
Os projetos realizados contribuem principalmente para o alcance das metas:

Nossos Círculos de Engajamento

Peripécias: Atendimento a crianças em situação de muito alta vulnerabilidade 
social, com atividades voltadas para o seu desenvolvimento integral com 
ênfase na educação, no brincar e na cultura.
Local: Jardim Peri | Público: 40 crianças.

Preparando o Futuro: Preparação de adolescentes em situação de alta 
vulnerabilidade para o ingresso em escolas técnicas de nível médio, auxílio e 
acompanhamento de seu desenvolvimento e de projeto de vida.
Local: Brasilândia | Público: 105 adolescentes.

Gestão: Garantia da execução do planejamento estratégico da organização 
bem como, a realização de sua missão.

4 - Educação de Qualidade; 

5 - Igualdade de Gênero; 

10 - Redução das Desigualdades.
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Círculo Peripécias
Perfil do Público3

● 41 crianças com idade entre 4 e 13 anos, todas moradoras da 
Comunidade Futuro Melhor ou da Comunidade do Sapo; 
● Média de 5 pessoas por casa;
● Média de cômodos por casa (exceto banheiro): 2,5 cômodos (de 2 a 3 
cômodos);
● 41% das moradias são de madeira / 59% das moradia são de alvenaria;
● 66% das crianças são pretas ou pardas / 34% das crianças são brancas;
● 60% das crianças são do sexo masculino / 40% das crianças são do sexo 
feminino.

Renda total familiar das crianças atendidas:

Projetos Realizados

Dia do Brincar

Espaço lúdico para que as crianças 
brinquem livremente, explorando a 
criatividade por meio de brincadeiras 
tradicionais. Onde elas criam e recriam 
seu mundo. Simulam situações, 
resolvem conflitos. Elas formam e 
transformam suas representações, de 
seus pares e aprendem a fazer uso 
daquilo que lhes é simbólico.

● Realizados 7 “Dias do Brincar”, aos 
sábados, atendendo em média 20 
crianças por dia de atividade.

3 - Dados obtidos a partir da inscrição individual de cada criança, realizada pelo responsável de sua família.
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51%

21%

15%

10%

3%

21% - até 2 salários mínimos

3% - até 2,5 salários mínimos

10% - Sem rendimiento

15% - Até 1/2 salário mínimo

51% - até 1 salário mínimo
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Dia do Cinema

Sessões de filmes de diferentes temáticas, que possuam algum aspecto 
pedagógico a ser trabalhado em roda de conversa ou atividade após término 
do filme. Ampliando, assim, o repertório cultural das crianças e permitindo a 
exploração de outras possibilidades e caminhos a seguir na vida.

● Realizados 7 “Dias do Cinema”, aos sábados, uma vez por mês, atendendo 
em média 17 crianças por dia de atividade.

Biblioteca e Cantinho da Paz

Disponibilização de espaço para leitura de maneira prazerosa e confortável 
com sofás e almofadas, além de um espaço de reflexão e descanso para 
as crianças, contribuindo para a formação de leitores. Foram oferecidas 
concomitantemente oficinas que tratam dos temas dos livros lidos. 

● Após a reforma do espaço em julho foram realizados 66 dias de Biblioteca 
aberta de terça-feira a quinta-feira, atendendo em média 7 crianças por dia.

Peripécias
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Educa ViVA

Aulas de alfabetização e introdução ou aperfeiçoamento dos princípios 
matemáticos com atendimento praticamente individualizado para crianças não 
alfabetizadas, entre 8 e 12 anos de idade, que já passaram da idade comum 
de ler e escrever e/ou estão com dificuldades de acompanhar o conteúdo nas 
escolas. São realizados diagnósticos psicopedagógico com cada criança a 
fim de verificar a existência de questões cognitivas ou a necessidade de uma 
atenção mais específica para se ensinar a criança.

● Realizadas 14 aulas de alfabetização, aos sábados, atendendo a 5 crianças 
que evoluíram na escrita e cálculo.
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Oficina de Educação Ambiental – Horta e Cuidados com a Terra

Educação ambiental por meio de horta comunitária na Casa PIPA com oficinas, 
encontros, debates e ações relacionadas ao tema, incluindo o manejo (plantio, 
replantio, colheita) da horta, manutenção de composteiras, dentre outras 
atividades internas e externas.
● Realizadas 13 oficinas, uma vez por semana às sextas-feiras, atendendo a 
uma média de 8 crianças e 2 adultos por aula.

Círculo Preparando o Futuro 
Perfil do Público

● 128 adolescentes com idade média de 14 anos, a maioria moradores do 
Distrito Brasilândia. Houve também 1 do Jaraguá, 2 de Lauzane Paulista, 2 de 
Pirituba e 7 da Cachoeirinha.
● 1 adulto que desejava estudar em escola técnica.
● Média de 4 pessoas por casa.

Renda total familiar dos adolescentes atendidos:

A presença majoritariamente feminina é 
destaque há alguns anos, mantendo-se a 
proporção de 3:1.

Observa-se também a manutenção do perfil 
de renda de classe D (entre 2 e 4 s.m.) e 
classe E (abaixo de 2 s.m.), 90,6% das 
famílias assistidas com renda total familiar 
inferior a 3 salários mínimos.

Peripécias
Preparando o Futuro

64%

27% 9%

64% - de 1 a 3 salários mínimos

9% - de 3 a 6 salários mínimos

27% - até 1 salário mínimo
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Projetos Realizados

Cursinho Popular

Preparação de adolescentes para ingresso 
em escolas técnicas no ensino médio ou 
cursos técnicos integrados ao ensino médio, 
com foco na prova das Escolas Técnicas 
Estaduais – ETECs, por meio de aulas 
expositivas preparatórias aos sábados das 
8h às 13h10. Sendo 10 matérias no total - 
gramática, interpretação, álgebra, geometria, 
física, química, biologia, história, geografia e 
atualidades - divididas em 5 matérias em um 
sábado, e 5 no outro sábado. No total do curso 
são ministradas 16 aulas de cada matéria em 32 
semanas. A educação ofertada é não formal. É 
valorizada a construção do pensamento crítico e 
autodesenvolvimento dos estudantes.

● Foram inscritos 128 alunos - a maioria 
adolescentes cursando o nono ano do ensino 
fundamental. Houve 40 desistências no decorrer 
dos meses, tendo chegado ao final 88 alunos.

Projeto de Vida

O projeto de vida oferece o curso de Orientação Vocacional dando aos alunos 
a oportunidade de se conhecerem melhor por meio de preleções e atividades 
que despertem neles o desejo de descobrir suas preferências e analisar 
possibilidades onde possam explorar melhor seus potenciais. Também são 
dadas orientações gerais nas temáticas: Dicas de Estudo; Propósito de 
Vida; Saúde; Recursos; Relacionamento; Lazer e Profissão. Também são 

preparados diálogos específicos sobre: 
Educação Financeira; Primeiro Emprego; 
Empreendedorismo; Novos Horizontes 
- abordagem sobre direito à cidade e 
conhecimento sobre a cidade de São Paulo.

● Orientação Vocacional foram 
realizados 11 encontros com média de 12 
alunos por aula.
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Reforço

Preparação de adolescentes para ingresso em escolas técnicas ou apoio aos 
estudantes de ensino médio ou cursos técnicos integrados ao ensino médio, 
com foco em melhor preparar para a prova das Escolas Técnicas Estaduais 
- ETECs e/ou auxiliar alunos egressos do Cursinho em anos anteriores e 
estudantes nas ETECs, possibilitando seu melhor rendimento na formação e 
auxiliando na redução da evasão escolar.

REFORÇO PRÉ ETEC
Foram realizados 4 encontros com 
média de 12 alunos por aula.

REFORÇO PÓS ETEC
Foram realizados 9 encontros com 
média de 2 alunos por aula.

Dia das Profi ssões

Evento organizado para toda comunidade, com foco nos alunos antes da 
escolha das escolas/cursos técnicos. É ofertada palestra com representante 
educacional de relevância, exposição de mapa da cidade com cursos oferecidos 
nas regiões de melhor acesso dos alunos e bancas temáticas formadas, 
principalmente, por ex-alunos do Cursinho. Tanto que estejam ainda estudando 
o curso técnico ou já formados. São apresentadas as características do curso 
técnico, matérias estudadas e mercado de trabalho.

Legenda: Beatriz Gomes e Bárbara Filgueira, ex alunas do Preparando o Futuro, 
apresentando a profi ssão de técnica de eletrônica no Dia das Profi ssões em 2019.

Preparando o Futuro
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Encontro Vocacional

Evento organizado para toda comunidade com: Palestra sobre Vocação; Teste 
para análise de Área de Interesse; Roda de Conversa com com a participação 
de profissionais de cada uma das cinco áreas de interesse.

● Evento realizado 
no dia 20/07/2019 
com a participação 
de 92 adolescentes 
a fim de aproximar o 
mundo corporativo dos 
adolescentes e auxiliá-los 
em suas decisões.

Simulados

Momento que proporciona experiência simulada de ambiente das provas de 
ingresso nas escolas técnicas, com prova nas mesmas características do 
vestibulinho - 50 questões alternativas, até 4h de duração, obrigação de levar 
RG, etc. Para que o aluno sinta a pressão e vá se acostumando com o clima. 
Os simulados são preparados pelos professores, servindo como retorno do 
aprendizado a discentes, docentes e responsáveis, bem como preparo para a 
prova.

● Foram realizados 4 simulados, 
aos domingos, com participação 
média de 76 alunos por 
simulado.
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Saídas Culturais

São atividades que têm o objetivo de levar os alunos a saírem de seu território, 
conhecerem outras realidades e a cultura dentro da própria cidade. Esse 
movimento amplia a percepção de importância dos estudos e suas relações 
com a produção de conhecimento. Geralmente as visitas são ao Centro 
Histórico de São Paulo e ao Museu Catavento. 

● Visita ao centro histórico de 
São Paulo com a participação de 
75 adolescentes.

● Visita ao Museu Catavento no dia 20/11 
com a participação de 45 adolescentes.

Visitas Técnicas

São realizadas visitas monitoradas a 4 escolas técnicas, promovendo aos 
alunos a oportunidade de conhecerem o ambiente das mesmas, mostrando o 
seu diferencial de estrutura e ensino.

● A visita técnica nas Etec Maria Augusta Saraiva e Etec Santa Ifigênia 
aconteceram no dia 22/10/2019 e nas Etec Jaraguá e Etec Paulistano no dia 
31/10/2019.

Preparando o Futuro
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Círculo Gestão

Reuniões

Realizadas 16 reuniões de gestão com a participação da Diretoria + Conselho 
Fiscal e convidados.

36 aprovados
adolescentes e jovens distribuídos em
7 ETECs distintas e 14 cursos.

Resultados Finais e Destaques

3º lugar
ETEC Santa Ifigênia

Geovanna De Oliveira Santos
Ensino Médio com Habilitação

Profissional de Técnico em Eventos
Novotec integrado

Maior nota
35.2

Wagner Condori Gutierrez
Pelo segundo ano consecutivo alunos
da EMEF João Amós Comenius obtém
a maior nota no vestibulinho entre os

alunos do cursinho.

Maioria Feminina
27 das 36 aprovações (75%)

como observado nas matrículas
e pelo histórico

11 aprovados
oriundos da EMEF

Ceu Senador Teotônio Vilela.

Imóvel e geração de renda 

Foi ampliado o espaço e iniciado o projeto de geração de renda Bazar 
Social, com a locação do segundo andar no imóvel que alugamos. No 
Bazar Social, oferecemos produtos de boa qualidade a preços bem baixos. 
As famílias adquirem os produtos conforme sua necessidade e também se 
tornam apoiadoras pois sabem que o recurso ali depositado é revertido para o 
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atendimento às crianças através dos projetos sociais.

Comunicação

Criação do Boletim Informativo Mensal 
“Rabiola C O M U N I C A” - que é enviado 
mensalmente para o mailing do PiPA.

Infraestrutura
Reforma da área da laje para inauguração do Espaço Biblioteca/Cantinho da 
Paz e da área externa para Horta e Cinema ao Ar Livre.

Antes Depois
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Antes Depois

Gestão de Voluntariado - O coração do PiPA

Nos últimos 12 anos, muitas crianças e adolescentes foram atendidas na 
região do Peri Alto e da Brasilândia de forma voluntária e por meio de alguns 
coletivos. Até que em 2018, esses coletivos se uniram e fundaram o PiPA. Uma 
organização social em que o voluntariado continua sendo o coração de suas 
ações, pois, entende-se que é bom devolver de graça aquilo que de graça foi 
recebido. A cada dia, mais e mais pessoas têm chegado para doar parte de 
seu tempo e fazer o que é bom a quem mais precisa. E o PiPA continua sendo 
soprado por este espírito de pessoas que fazem acontecer! 
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Voluntariado e Recursos Humanos

O PiPA contou com 49 voluntários e 3 pessoas remuneradas via MEI durante 
o ano de 2019.
Para isso, foi criado o Programa de Voluntariado, que ainda está em 
implementação, e conta com uma reunião de integração a cada semestre para 
alguns projetos específi cos e acompanhamento individualizado para a adesão 
de novos voluntários em outros períodos.

Prestação de Contas

Horas de Serviços Prestados de Janeiro a Dezembro Total em 
Horas

Voluntários

Horas de Voluntariado CÍRCULO Preparando o 
Futuro

2002 35

Horas de Voluntariado CÍRCULO Peripécias 1414 20
Horas de Voluntariado Total 3416 49*
Horas Remuneradas CÍRCULO Peripécias 268 3
Horas Remuneradas Total 268 3
Obs: 6 voluntários atuam nos dois círculos, no total são 49 voluntárioss.

  

RECEITA POR CÍRCULO
Círculo Total
Associação PiPA R$ 25.117,92
Peripécias R$ 11.770,37
Preparando o Futuro R$ 22.251,50
Total R$ 59.139,79
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ASSOCIAÇÃO PiPA - GASTOS FIXOS
Projeto Categoria Valor
Associação PiPA Gastos Fixos (Aluguel, Água, Energia 

Elétrica, Internet)
R$ 12.117,99

Aquisição (Alimentação, Material de 
Escritório, Limpeza e Descartáveis)

R$ 3.070,01

Prestação de Serviços Limpeza R$ 1.300,00
Prestação de Serviços Reforma/
Manutençao/Conserto

R$ 1.097,00

Prestação de Serviços Contabilidade R$ 1.520,00
Prestação de Serviços Diversos R$ 830,00
Imposto/Taxas R$ 999,06
Outros R$ 10,35

Bazar Aquisição de Móveis, prestação de 
serviço e outros

R$ 1.183,88

Associação PiPA R$ 22.128,29

CÍRCULO PERiPÉCiAS
Projeto Categoria Valor
Biblioteca Alimentação e Material Pedagógico R$ 567,39

Prestação de Serviços (Oficina) R$ 5.560,00
Dia do Brincar Alimentação e Material Pedagógico R$ 130,14
Dia de Cinema Alimentação e Material Pedagógico R$ 402,27
Educação Ambiental Alimentação e Material Pedagógico R$ 745,98

Prestação de Serviços (Oficina) R$ 3.060,00
Outras Compras R$ 200,00
Taxas Bancárias R$ 21,80

Letra Viva - Alfabetização Alimentação e Material Pedagógico R$ 38,26
Peripécias R$ 10.725,84

Despesas
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CÍRCULO PREPARANDO O FUTURO
Projeto Categoria Valor
Cursinho Gastos Fixos (Locação de salas) R$ 2.800,00

Aquisição de Ativos R$ 1.249,64
Alimentação e Material Pedagógico R$ 7.863,76
Prestação de Serviços de Ma-
nutenção

R$ 88,00

Prestação de Serviços de Comuni-
cação

R$ 358,05

Prestação de Serviços Gráficos R$ 603,77
Transporte R$ 24,00
Outros serviços R$ 19,80
Taxas Bancárias e outras taxas R$ 107,38
Despesa Transporte Voluntários R$ 265,00
Outros R$ 620,00

Matéria em Ação Aquisição de Material Escritório e 
Insumos

R$ 1.401,20

Aquisição de Material Pedagógico e 
Didático

R$ 400,00

Prestação de Serviços de Comuni-
cação

R$ 103,77

Prestação de Serviços Gráficos R$ 1.325,00
Taxas Bancárias R$ 10,90

Atividades Extras Alimentação R$ 187,35
Transporte R$ 3.000,00

Taxas Bancárias R$ 20,20
Despesa Transporte Voluntários R$ 17,20

Projeto de Vida Alimentação R$ 444,88
Prestação de Serviços - Elaboração 
de Material

R$ 1.080,00

Taxas Bancárias R$ 10,90
Preparando o Futuro R$ 22.000,80
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DEMOSTRATIVO DE SALDO
Círculo Saldo Anterior * Receita 2019* Despesa 2019* Saldo Atual
Associação 
PiPA

R$ 815,20 R$ 25.117,92 R$ 22.128,29 R$ 3.804,83

Peripécias R$ 0,00 R$ 11.770,37 R$ 10.725,84 R$ 1.044,53
Preparando o 
Futuro

R$ 6.236,96 R$ 22.251,50 R$ 22.000,80 R$ 6.487,66

Total R$ 7.052,16 R$ 59.139,79 R$ 54.854,93 R$ 11.337,02

Atuação em Rede em 2019

- Parcerias: 
ABP - Associação Bíblica de 
Profissionais;
Associação Sociocultural Madre 
Teresa de Jesus;
CaFé - Comunidade Amigos de Fé;
Cozinha de Atleta
EMEF Coronel PM José Hermínio 
Rodrigues;
FEA Social;
IBAB Adulto;
i21 - Igreja Batista 21;
Igreja Presbiteriana Independente de 
Jardim Ondina;
Rede Ibab Solidária; 
Revista Poesia Sem Medo;
Seven - Design Social.

- Patrocínio:
AQS Tecnologia
Stone Response
Youseph

- Articulações: 
Associação Futuro Melhor;
CEU Paz - EMEF Senador Teotônio 
Vilela; 
CCA Sefras Peri;
Defensoria Pública do Estado de SP;
Fábrica de Cultura Brasilândia; 
EE Assis José Ambrósio; 
EE Professor João Boemer Jardim; 
EMEF Castro Alves
EMEF Jardim Guarani – Professor 
José Alfredo Apolinário;
EMEF João Amós Comenius;
EMEF Professor Primo Pascoli 
Melare; 
EMEF Professora Cecília Moraes de 
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