boletim de atividades
jun 2019 - Jul 2020

FESTA UNIVERSITÁRIA
Avenida Carlos Lacerda, 3094
Jardim Rosana - Capão Redondo - SP
CEP: 05789-001
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PALESTRAS
Ciclo de palestras com executivos e acadêmicos, visando
complementar a grade curricular e ampliar o contexto
sociocultural dos alunos e funcionários.

WORKSHOP
GESTÃO FINANCEIRA
Recebemos o C6BANK e IDEA9
para conversarmos sobre gestão
financeira. Que dia incrível!

MENTORIA SOBRE CARREIRA
Mais inspiração para as nossas meninas!
Batemos um papo incrível com a
Juliana Tubino, Chief Revenue Officer
DA RESULTADOS DIGITAIS!
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PALESTRAS

Imagem e postura profissional
CONSULTORIA DE IMAGEM
Workshop Sobre autoestima, dress code e postura no
ambiente empresarial e nas mídias sociais com:
Valéria Britoci, Cris Dorini, Giuliana Dorini e
Letícia Becker da TRIO INTELIGÊNCIA E IMAGEM.

PRIMEIROS SOCORROS
Palestra ministrada por um de nossos alunos,
Enéias, que na época era enfermeiro no
Hopital São Luiz, e hoje é concursado pelo Estado.
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PALESTRAS

Empreendedorismo
E-COMMERCE
Diego França, gerente de facilities
e compras da MDS GROUP.
Tema: Importância do profissional ser
multidisciplinar no ambiente de trabalho.

EMPREENDER-SE!
Os Alunos foram contemplados com uma
oficina sobre atitudes empreendedoras.
Obrigada aos parceiros:
CIEDS/FUNDAÇÃO TELEFÔNICA/VIVO.

INOVAÇÃO NO EMPREENDEDORISMO
André Doc, fundador da TV DOC CAPÃO
e ex-aluno da Casa, e Guilherme Alves, nos
presentearam com uma série de 3 palestras.
sobre inovação no empreendedorismo.
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PALESTRAS
Tecnologia

3° ENCONTRO DE TECNOLOGIA
#SerMulherEmTech
Projeto idealizado por Cecília Marshal.
Nesta edição, participaram 44 meninas e
mulheres a partir de 16 anos.

Curso APP Inventor em parceria com:
MIT e a C6 Bank
A ideia do curso ¨APP Inventor¨ parte do princípio
de que qualquer pessoa pode criar um aplicativo de
impacto global, independente de conhecimentos de
programação. Oportunidades como essa são
totalmente transformadoras!
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VIVÊNCIA EMPRESARIAL
Visitas

MDS GROUP
Estivemos novamente na MDS Group,
empresa que tem nos dado um apoio tão abrangente,
que até parece um sonho! ❤
Nesta visita, levamos 25 alunos,
entre 15 e e 19 anos, para
conhecer a organização, o setor
de seguros, aprender sobre
planejamento, trabalho em
equipe e ainda bater um papo
inspirador com o CEO da
empresa, Ariel Couto !

SAP BRASIL
Que dia incrível! Nossas meninas foram
conhecer a empresa, através do projeto
Ser Mulher em Tech, que visa inspirar
mulheres a desenvolverem
carreira em tenologia
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FORMAÇÕES

estas atividades foram desenvolvidas para ampliar o conhecimento prático e
teórico, fundamentais para a vivência em comunidade, auto-conhecimento e
desenvolvimento pessoal

WORKSHOP PARA FUNCIONÁRIOS
Excelente bate-papo com o Fabiano Bitencourt
sobre desenvolvimento pessoal, liderança,
melhores práticas e protagonismo no ambiente
de trabalho.

ENCONTRO DE FAMÍLIAS
Acreditamos que as famílias têm um papel
fundamental no desenvolvimento dos nossos
alunos, e fazemos questão de trazê-las para
dentro da Casa, dando-lhes todo o respaldo
que estiver ao nosso alcance,
sempre com muito amor
e respeito.
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ACONTECEU NA CASA
FORMATURA CURSO AUXILIAR DE GESTÃO
E EMPREENDEDORISMO
Em 2019 formamos 231 alunos com
idade entre 15 a 59 anos.

ANIVERSÁRIO DA CASA
31 anos de dedicação à nossa linda missão:
promover o desenvolvimento moral e intelectual
de crianças, jovens, adultos e de famílias da
comunidade!

HOMENAGEM PELA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
Pelas mãos do Vereador Caio Miranda Carneiro,
em conjunto com o Rotary Brasil, recebemos esta
homenagem, pelo excelente trabalho prestado à
sociedade e por fazer a diferença com a nossa atuação.
Fomos brilhantemente representados
pela Mary Gargoriano, nossa querida supervisora!
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VISITAS
Os passeios e as visitas são fundamentais para o desenvolvimento integral dos
alunos. Eles contribuem para ampliar o conhecimento de mundo das crianças,
para gerar integração fora do espaço da casa

FÁBRICA DA VIGOR
Através do projeto escola, as crianças conheceram
a fábrica da Vigor. Nesta oportunidade, nossa
turminha visitou os departamentos da fábrica,
participou de brincadeiras e experimentos com
base em uma alimentação saudável, e na
pirâmide alimentar.

VISITAS AO PARQUE SANTO DIAS
Dias de aproveitar o Parque, com
brincadeiras ao ar livre, cheirinho de
natureza, piqueniques, e muita diversão!
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CINEMINHA

VISITAS

O filme da Vez, foi:
¨O Rei Leão

ARCO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
Workshop Dancarco, dia maravilhoso
dia com vivências, integração e
conhecimento de diferentes estilos de
dança de rua.

BATIZADO E TROCA DE CORDA DE CAPOEIRA
Parabéns galerinha! Mais uma conquista de muitas
que ainda estão por vir!!
Nossos agradecimentos à Secretaria
Municipal de Cultura, Smads e a
Multiplicart Capoeira por
contribuírem para o sucesso e
desenvolvimento das nossas crianças!
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ACONTECEU NA CASA
PROJETO AVENTURA AMBIENTAL
idealizado para conscientizar nossas crianças e
famílias sobre a importância da preservação
ambiental.
Trabalhado de forma interdisciplinar para
impactar a leitura, matemática, artes, projetos de
vida e cidadania, proporciona uma aprendizagem
múltipla.

AULA DE GRAFITE
Os artistas "Molão e Magrão", junto ao
Professor Thiago Bezzoco, fizeram uma aula
mágica de grafite, na qual as crianças
repaginaram a fachada da Casa.

9ª MOSTRA CULTURAL
Um show de conteúdo, dedicação, transformação e
protagonismo!
Parabéns à todos os alunos, educadores,
voluntários e familiares, que apoiaram
e prestigiaram nossas estrelas
lindamente! Orgulho define!
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ACONTECEU NA CASA
ATIVIDADE HIGIENE BUCAL
E ESCOVAÇÃO PREVENTIVA
Doação de tempo e amor das super dentistas
Daniela Bittar, Isa Gontijo, da Clinica Kidmais!
Além do conteúdo super importante, as crianças
receberam um kit pra praticarem a escovação em
casa, e repassarem o que aprenderam às suas famílias!

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Tivemos o prazer de receber a Trupe de Histórias
em nossa casa! Agradecemos nossos queridos
artistas da Trupe, Caio Miranda Carneiro e a
Grazi Suhett que nos proporcionaram essa
experiência lúdica inesquecível!!

FUT NA CASA
Pensando na escassez de espaços culturais e de lazer
no território, o projeto “FutNaCasa” surge para
beneficiar 40 crianças e adolescente, com idade
de 6 a 15 anos.
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ACONTECEU NA CASA
EVENTO – BLOOMINGS, CURUMIM KIDS
E SOS AMBIENTAL
Nesta atividade as crianças tiveram o primeiro
contato com animais silvestres, ficaram
encantados, tiraram suas dúvidas e se divertiram
muito com jogos e brincadeiras.

OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Que delícia essa oficina de instrumentos
musicais com o maravilhoso Os Mafagafos!
Muito obrigado Lia Vicente e Peter Sauces
pelo dia tão especial e por tanto
carinho com os nossos alunos!!

AULAS DE INGLÊS
A querida professora
Renata Ziegert Hassun, doou mais
que tempo nestas aulas, doou amor.
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COLTRO EM CASA

Devido a Pandemia da COVID-19 que assolou o mundo todo, todas as atividades
presenciais da CASA foram suspensas desde Março de 2020, e os profissionais
que fazem os atendimentos precisaram repensar e reformular todos os
projetos e cursos desenvolvidos, além de encontrar formas de ajudar nossas
famílias a passarem por esta crise.
CAMPANHA - SOZINHOS NUNCA
A nossa campanha de combate ao COVID-19 está ajudando
1350 pessoas a superarem essa fase difícil com saúde e
dignidade! Já distribuímos 980 cestas básicas, 735
cestas fortificadas (com leite, ovos, sardinha…), 980
cestas de higiene pessoal e limpeza e + 2000 máscaras.
Alunos e familiares conseguiram ficar em isolamento
e o índice de enfermos foi muito baixo. Agradecemos a
todas as pessoas e empresas que nos ajudaram até aqui.
Para contribuir e conhecer mais detalhes, Clique aqui.

Coltro em Casa
Crianças e Adolescentes

COLTRO EM CASA
Nossas crianças e adolescentes seguem recebendo
muitas atividades em casa! O vínculo com a Casa foi
mantido, assim como o desenvolvimento dos alunos,
mesmo à distância. Para viabilizar as tarefas, todos
receberam tintas e materiais de artes, livros de
pintura, kits de leitura, entre outros.
Parabéns aos educadores por todo empenho e
criatividade na elaboração das aulas!
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COLTRO EM CASA
SHOWS EM PROL DA CASA
Artistas de gêneros musicais diversos, doaram
seu tempo e amor na tentativa de angariar fundos, e
juntos dar continuidade à nossa campanha
"Sozinhos Nunca", dentre eles: Fafá de Belém e
Mariana Belém em parceria com a MDS group;
Jr. Del Campo, Renê Dantas, Gilberto França e a
Banda House of Time.
Muito obrigada pela solidariedade, pessoal
Acesse: Youtube.com/casajosecoltro

LIVES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL
A nossa VP Mariana Guglielmetti conduziu lives super relevantes
com profissionais incríveis! Temas abordados: Imagem e Postura
no Trabalho com Cris Dorini e Valéria Britoci; Mulheres no
Mercado de Tecnologia, com Cecília Marshal; Workshop sobre
Carreira, com Daniela Dall´Acqua; Superação na Adversidade,
com André Luiz; e Direitos Trabalhistas na Pandemia,
com a Claudia Elias Fernandes.
Os vídeos estão disponíveis no nosso canal:
Youtube.com/casajosecoltro

Coltro em Casa

Gestão e Empreendedorismo
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COLTRO EM CASA
CONECTADOS PELO FUTURO
15 jovens do nosso curso de Empreendedorismo e
Gestão foram selecionados para participar projeto
“Conectados pelo Futuro”, uma parceria entre
a Samsung e a ONG Atados. O projeto é um jogo
online desenvolvido pela Samsung que tem como
objetivo proporcionar que funcionários da empresa,
por meio do voluntariado corporativo, atuem como
mentores e criem conteúdos educativos para estimular
as competências de jovens que estão se preparando para o
mercado de trabalho. Estamos muito orgulhosos do nossos alunos!

CURSO DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO
O curso foi todo adaptado para o modelo de educação à
distância, mesmo enfrentando todos os desafios inerentes
a esse modelo, especialmente no que tange à inclusão digital.
O processo seletivo foi, pela primeira vez, realizado de forma
on-line, e hoje, temos 120 alunos com idades
matriculados entre 15 a 59 anos.

BAZZAR DA CASA
É com muita alegria que lançamos o
Bazzar da Casa, nossa loja solidária no instagram!
Oportunidade imperdível de adquirir itens super
bacanas, e ainda fazer o bem.
Vendas 100% revertidas para os
projetos da Casa!
Participe: bazzar_da_casa.
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FESTAS

Festa Junina, Aniversariantes, Natal e Carnaval
Agradecemos,com muito carinho, à todos que doaram presentes, livros e
chocolates para iluminar a vida dos nossos alunos!.
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EVENTOS

Reciprocidade - MDS
A MDS Group realizou o evento
Reciprocidade - uma iniciativa
em prol da nossa Casa, com 300 convidados!
Nós estamos muito emocionados,
pois foi a primeira vez que uma empresa do porte da MDS
fez um evento tão bacana como esse, totalmente
dedicado à nossa causa.
E essa é só uma, dentre as muitas ações que
temos feito em parceria. O Ariel Couto, CEO da MDS,
trouxe um senso de responsabilidade social para
companhia que já foi incorporado por todo o time de
maneira orgânica e proativa!

Hoje eles nos ajudam com palestras, oportunidades de emprego, doação de
computadores, contatos, além da ajuda financeira!
Muito obrigado Ariel Couto, Adriana Barbosa, Diego França, Jakson Majon,
Kauê Garcia , Nubia Andrade, Lígia Portilho,
e tantos outros parceiros que agora
fazem parte do nosso mini exército!
Juntos fazemos muito mais!!!
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EVENTOS

Muito obrigada a todos os parceiros e pessoas que nos ajudaram com a
captação de itens e recursos para nossos eventos anuais.

EVENTO NOITE SOLIDÁRIA
O Jantar Aconteceu no Clube Paineiras,
em outubro de 2019 e, contou com música boa,
pratos deliciosos, muitos amigos da Casa
reunidos em prol de nossas crianças.

CHÁ BENEFICENTE
Ainda estamos emocionados com o nosso
Chá Beneficente 2019, realizado no
Terraço Italia!
Foi lindo ver tanta gente querida juntando forças
para levantar fundos para nossos projetos!

VERNISSAGE - CEDESP
Esse é o nosso projeto “Arte Na Casa”, que visa
desenvolver aspectos comportamentais e emocionais
dos alunos, como autoconfiança, concentração,
paciência, autoestima, persistência, e até mesmo
trabalho em equipe, pois todos se ajudam.
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COMO DOAR?

casajosecoltro.org.br

RANNS

