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Estrutura Organizacional e Gestão
A diretoria executiva da Agente é composta por uma equipe de seis membros
eleitos a cada dois anos pelos associados. A diretoria é composta por: presidente, vicepresidente, 1º secretário, 2º secretário, 1º tesoureiro, e 2º tesoureiro.
Os membros da diretoria reúnem-se mensalmente para avaliar os processos,
ações e propostas bem como decidir coletivamente todos os encaminhamentos da
associação.

Figura 1. Organograma da Agente

A Agente
A Agente nasceu em 1993 por iniciativa de um grupo de pessoas da Igreja
Metodista Livre da Saúde preocupadas com a realidade social deste país.
Foi na comunidade de São Remo que a organização iniciou seu trabalho,
desenvolvendo pequenas iniciativas como reforço escolar.
A partir de 2000, diante das demandas sociais da comunidade, o projeto se
firmou como organização do Terceiro Setor com a finalidade de expandir-se, assumindo
assim uma postura profissional para desempenhar melhor sua missão.
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A entidade, focada na educação e na saúde, desenvolve projetos que visam à
transformação integral (social, familiar, espiritual e material) de pessoas e famílias
desfavorecidas. O principal objetivo é que as pessoas beneficiadas sejam incluídas
socialmente e atuem como AGENTES de transformação.

Localização
A Associação Metodista Livre Agente mantém sua unidade de serviço – Espaço
Girassol - situada no bairro do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo. Há mais de 40 anos
a Comunidade começou a se formar em um terreno que pertencia a USP - Universidade
de São Paulo. Nesta época, havia aproximadamente 500 famílias. Hoje, a comunidade
possui mais de 13.000 habitantes segundo dados dos agentes de saúde.

Público Atendido
O público beneficiado é a comunidade de São Remo na zona oeste de São Paulo
em suas múltiplas idades e fases educacionais. O trabalho tem um enfoque na educação
de crianças de 6 a 12 anos com contra turno escolar e também desenvolve atividades
com outras faixas etárias como jovens e adultos seguindo os objetivos gerais da
Associação Metodista Livre Agente definido no Art. 2° do Estatuto Social da Associação:
“A Associação tem por finalidade promover a inclusão social de pessoas
desfavorecidas e/ou em situação de risco pessoal ou social, por meio da valorização e
potencialização da vida do ser humano.”

Recursos Humanos 2019
a. Funcionários registrados em Regime de CLT

ÁREA

CARGO

FORMAÇÃO

Nº DE POSIÇÕES

Administração

Coordenador
Adm.

Superior
completo

1

Projetos Sociais

Coordenador

Superior
completo

1
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Administração

Aux. Adm.

Técnico
Completo

1

Educação integral

Educador Social

4

Educação de
Jovens e Adultos

Educador Social

Superior
Completo ou
cursando
Cursando
Superior

Operacional

Aux. De Cozinha

Ensino
Fundamental

2

Operacional

Aux. De Limpeza

Cursando
Fundamental

1

1

b. Colaboradores
ÁREA

CARGO

FORMAÇÃO

CONDIÇÃO

Nº DE
POSIÇÕES

Biblioteca

Bibliotecária

Superior
completo

Voluntário

1

Educação
Física

Oficineiro

Superior
completo

Prestador de
serviços

2

Educação
Física

Oficineiro

Superior
completo

Voluntário

1

Educação
Musical

Oficineiro

Superior
completo

Prestador de
serviços

1

Parceiros
Missão Aliança: apoio financeiro anual, destinados a todos os projetos realizados pela Associação.
www.missaoalianca.org.br
Cultura Inglesa: financiamento dos transportes para as saídas e passeios dos diversos projetos
realizados.
www.culturainglesasp.com.br
Igreja Metodista Livre Saúde: apoio financeiro mensal (institucional e por meios de seus membros).
www.metodistalivre.org.br
Mesa Brasil – SESC: doação de alimentos e formações sobre manipulação e aproveitamento de
alimentos.
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www.sesc.com.br/mesabrasil
Prefeitura da Cidade de São Paulo: convênio para realização do MOVA. Processo nº 2014-0.116.283-1 Termo de Convênio nº 2/2016 – Válido até 11/2018
www.capital.sp.gov.br/portal
Museu de Arqueologia e Etnologia – USP: realização de oficinas e passeios culturais para as crianças do
projeto Espaço Girassol.
www.nptbr.mae.usp.br
Pastoral da Criança: utiliza a estrutura da Agente para acompanhamento do desenvolvimento das
crianças da comunidade São Remo.
www.pastoraldacrianca.org.br/pt
Unidade Básica de Saúde São Remo - Butantã: as agentes de saúde participam dos nossos projetos e
nos auxiliam no relacionamento com as famílias.
Poli Social - Grupo de Extensão da Escola Politécnica da USP. Consultoria para divulgação das ações da
Agente e Captação de recursos.

Mudanças no contexto do projeto
Não houve nenhuma alteração importante do contexto onde o projeto está
inserido.

Mudanças importantes na organização parceira
Neste ano tivemos a troca de três educadores e no final do ano passado
contratamos uma nova Coordenadora para dar suporte aos educadores e,
consequentemente, trazer mais qualidades aos serviços prestados. Também tivemos a
troca da nossa professora de canto e violão, que precisou se desligar do Projeto para se
dedicar à sua pesquisa de Doutorado.

Com o apoio da Missão Aliança e com o aumento das arrecadações o quadro
financeiro da entidade tem melhorado significativamente. Isso tem nos possibilitado
pensar em garantir ainda mais qualidade nos serviços prestados.
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Alcance dos objetivos e execução do projeto

Em 2019 as aulas de canto e violão iniciaram um pouco mais tarde do que o
previsto, mesmo assim, as atividades aconteceram conforme havíamos planejado.

Atividades realizadas
Desenvolvemos as atividades como foram previstas. Felizmente, não tivemos
nenhum imprevisto. As atividades realizadas com as crianças foram: aulas de capoeira (
somente para a turma da manhã), rodas de conversas, oficina de brinquedos e
brincadeiras, culinária, história bíblica, oficina de corpo e saúde, oficina de
musicalização, jogos matemáticos, empréstimos de livros infantis, oficina de ler e
aprender e oficina de canto coral. Também realizamos as oficinas de jogos e violão com
o grupo Conviver.

Projetos Desenvolvidos
A Agente busca diversificar seus projetos para trabalhar em conjunto com o
máximo de pessoas e com o máximo de frentes possíveis, sempre pautando seu trabalho
na horizontalidade com a comunidade e com a valorização da vida.
No ano de 2019, foram realizadas as seguintes atividades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Espaço Girassol;
MOVA - Alfabetização de Adultos;
Papo Jovem (Programa de Apoio ao Jovem);
Delinearte – Artesanato;
Agente Joga – Futebol;
Voz d’Agente
Parceria com a Pastoral da Criança.

1. Espaço Girassol
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O Espaço Girassol é um projeto de contra turno escolar para crianças de 6 a 12
anos devidamente matriculadas no Ensino Fundamental I. Em 2019, atendeu 65
crianças, sendo uma turma de 20 crianças no período das 8h00 às 11h20 e três turmas
de 15 crianças das 13h30 às 16h50.
Algumas atividades desenvolvidas:
- Oficinas de Capoeira, Educação Física, Culinária, Artes e Música.
- Oficina de teatro - MUP (Movimento por uma Universidade Popular) - produção de
peça teatral (as profissões)
- Visitas aos Museus de Arqueologia e etnologia (MAE), Museu de Arte Contemporânea
(MAC) e Museu de Anatomia Veterinária (MAV) através da parceria com a USP e o
programa Aprender na Comunidade.
- Oficina Narrativas Sonoras de Vida - trabalhou temas voltados ao folclore brasileiro.
Parceria com a rede aproximação - USP

2. MOVA
Em 2019, continuamos com a nossa classe de alfabetização de jovens e adultos
de segunda a quinta-feira, das 19h00 às 21h30.
Contamos com 20 alunos inscritos de diversas idades. A maioria de nossos alunos
são provenientes da região Nordeste e não tiveram oportunidade de estudar quando
eram crianças. Atualmente, alguns retornam por exigência das empresas onde
trabalham, outros por interesse pessoal.
Algumas atividades desenvolvidas:
- Participação na Semana do MOVA organizada pela Secretaria municipal de Educação
e Diretoria Regional de Educação do Butantã, em Setembro de 2019.
OFICINA MUP ( Movimento por uma Universidade Popular)
– Oficina de 10 encontros que visa a elaboração de um livro coletivo composto por
narrativas visuais sobre o bairro Jardim São Remo.

3. PAPO Jovem
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Em 2019, continuamos a apoiar quatro ( 4 ) jovens vinculados ao projeto. Duas
jovens estudantes de pedagogia, um jovem cursando Biologia e uma jovem que está se
preparando para prestar o vestibular.

4.Delinearte
Em 2019, o grupo de artesanato se consolidou como um espaço de comunhão,
troca de saberes e de amizade. Este projeto também se tornou um local de geração de
renda para as participantes.
Algumas atividades desenvolvidas:
- Participação em dois bazares na Igreja Metodista Livre da Saúde ( dezembro);
- Passeios às feiras de artesanato da cidade.
5. Agente Joga – futebol
Continuamos o projeto do Agente Joga em 2019, através deste projeto
pretendemos apoiar o desenvolvimento dos adolescentes através do esporte.
Atualmente contamos com duas turmas de aproximadamente 15 crianças e
adolescentes nos períodos da manhã e tarde.
6. Voz d’Agente
Em 2019, com apoio da Missão Aliança, continuamos o Voz d’Agente, um projeto
de difusão cultural por meio da linguagem musical. Suas atividades visam proporcionar
à comunidade do Jardim São Remo uma aproximação com diferentes manifestações
artísticas que utilizam a música como meio de expressão.
Com essa iniciativa, a Associação Metodista Livre Agente pretende proporcionar
acesso dos moradores a apresentações musicais e a oficinas de musicalização. As
apresentações musicais foram realizadas aos finais de semana e as oficinas aconteceram
em horários diferentes para atender diferentes faixas etárias.

Algumas atividades desenvolvidas:
- Oficinas de musicalização e canto-coral para as crianças do Espaço Girassol;
- Oficinas de violão e canto-coral para uma turma de 10 adolescentes;
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- Apresentações musicais no último sábado a cada dois meses. Foram ao todo 04
apresentações, contemplando diversos estilos musicais:

Mês
ABRIL
JUNHO
SETEMBRO
NOVEMBRO

Grupo

Estilo musical

AGNA MARIA
CHORO CANTADO
RAIZA GANZÁ
FLAVINHO LIMA

MPB
CHORINHO
MPB - VIOLINO
FORRÓ

7. Pastoral da Criança
Atendeu no espaço do Projeto Girassol aproximadamente 150 famílias e 170
crianças, realizando o acompanhamento nutricional às crianças, palestras aos pais sobre
diversos assuntos relacionados a saúde e nutrição.

Síntese dos projetos desenvolvidos em 2019
Projeto
Pessoas
Parcerias
Espaço Girassol

65 crianças de 6-10 anos
(4 turmas)

Delinearte

10 mulheres

MOVA

20 adultos

Agente Joga

30 crianças/adolescentes

Ler e Aprender
(+Girassolteca)

65 crianças

PAPO Jovem
Conviver
Acomp. Nutricional

4 jovens
9 crianças de 11 a 13 anos
170 crianças
65 crianças + 10
adolescentes

Voz D’Agente

MAE, Cultura Inglesa, Sesc
Mesa Brasil, Missão
Aliança, Aproxima – AçãoUSP
MUP
Prefeitura São Paulo
MUP (Movimento por uma
Universidade Popular)
RIVA - VOLUNTÁRIO
Bianca Oficineira
Antigamente FUMCAD
Missão Aliança
Pastoral da Criança
1 oficineiro, Missão Aliança
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_____________________________
Denis Filipe Nakahara
Presidente da Associação Metodista
Livre Agente
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