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MISSÃO

Desenvolver o protagonismo infanto-juvenil através
do despertar das diversas habilidades e valorizar a
infância na defesa e garantia do direito de brincar.

VISÃO
VALORES

Ser instituição referência na defesa e garantia de
direitos do desenvolvimento infanto-juvenil e
acesso cultural em Jardinópolis.

Ética, Amor, Perseverança, Respeito e liberdade
para sonhar.
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Quando reformulamos a
proposta da ação tendo a arte
como base há 8 anos atrás, a
instituição e os alunos eram
vistos pelos vizinhos como uma
espécie de

DELINQUENTES

em um reformatório infantojuvenil, uma vez que o nosso
público prioritário trata-se de
crianças /adolescentes com
dificuldades comportamentais,
cognitivas ou com alta
vulnerabilidade social.

“MANTENHAM ESSES MONSTRINHOS COM OS
PORTÕES FECHADOS”

HOJE

Nossos alunos através do reconhecimento de muito
trabalho, são convidados a realizar apresentações
culturais em diversas unidades escolares.
Já se apresentaram desde berçários a Centros
Universitários em cidades vizinhas, uma mudança de
paradigma que nos engrandece e nos faz continuar.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES
CIRCO
CAPOEIRA
INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS - ATRAVÉS DA ARTE E ALINHADAS A
ESCOLA DA INTELIGÊNCIA - INSTITUTO AUGUSTO CURY
INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS - ATRAVÉS DA MÚSICA E DANÇA
PERCUSSÃO (INSTRUMENTOS ORIGINAIS E ALTERNATIVOS)
KARATE
CRIANÇA FELIZ
CIRANDA JOVEM
Todas essas atividades alinhadas em um contexto pré-definido forma a base de
construção do FESTIVAL DOS SONHOS momento que todo o aprendizado
conquistado ao longo de um ano se transforma em um espetáculo.
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TRABALHO QUE DA RESULTADO

Projeto

ASSOCIAÇÃO CIRANDA VIVA

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS / PSICOLÓGICAS
São norteados pela apostila do Instituto Augusto Cury
Abordando os temas que visam:

PROMOÇÃO
DA
CIDADANIA

OS
PRINCÍPIOS
ÉTICOS DE
JUSTIÇA

EQUIDADE,
RESPEITO
MÚTUO

DIALOGO
NO
COTIDIANO

GESTÃO
EMOCIONAL

Além das atividades embasadas nas apostilas Relações
Saudáveis e Ciranda da inteligência, são desenvolvidas
atividades diárias de estímulo a leitura, desenvolvimento
criativo e potencialização do brincar.
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TENDA CIRCUS
A arte do circo

O Circo começou como atividade recreativa . Atualmente nossos alunos são
avaliados e recebem certificados conforme a evolução que possuem nas
modalidades de: malabarismo, acrobacia de solo, portagem e tecido acrobático.
Durante esses 9 anos a modalidade atingiu performances culturais que
transitaram por diversas cidades da região, desde apresentações de portagem em
creches e pré –escolas (público mais exigente), a estrelar como ala principal no
Carnaval de Batatais e diversos festivais, foram:

24 apresentações em Praça Pública;
32 apresentações em escolas públicas e privadas;
9 festivais;
1 desfile de carnaval – Samba enredo “Brincadeira de criança”
2 espetáculos autorais na Tenda Circus
Público presente variou em 50 a 5000 pessoas.
..."educar com o circo é apostar na alegria e recuperar todo o potencial civilizatório
de uma arte milenar, que desde suas origens teve por base a diversidade, a
convivência e criação coletiva, a brincadeira e o jogo levados a sério".

Agora com a 1ª Tenda de circo fixa: Tendas Circus
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PROJETO CAPOEIRA
A arte brasileira

..."a capoeira é uma atividade dinâmica que proporciona
amplas possibilidades psicomotoras aos alunos , além de
desenvolver uma melhor qualidade de vida "

É através desta modalidade que se pretende
valorizar e difundir um dos principais
patrimônios culturais imateriais de nosso
país.
DANÇA, LUTA, CANTA, TOCA INSTRUMENTOS, FAZ
ARTES MANUAIS, DESPERTA O SENSO HISTÓRICO, ...
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PROJETO KARATE

#semlutanaohavitoria

É através dos ensinamentos da Arte Marcial Milenar – Karate-Dô que pretendemos
apresentar às crianças e jovens de nosso município uma opção de saciedade aos seus
instintos agressivos e aventureiros. Com princípios fundamentados na formação de um
cidadão crítico, o praticante dessa modalidade obtém maior desenvolvimento
neuropsicomotor e, no que diz respeito à afirmação da personalidade, acesso ao
autocontrole, disciplina, lealdade e companheirismo.
Durante os 09 anos que introduzimos o karate como atividade base no Ciranda foram
várias as conquistas, com o karate formamos: caratecas atletas – dedicação exclusiva
nos treinos (atual Campeão Sulamericano sub 16), caratecas educador – dedicação ao
estudo da arte (professor de karate com formação superior em Educação Física),
carateca na vida profissional- filosofia milenar aplicada ao cotidiano (Contabilista, MBA
USP auditor) e carateca na filosofia – dedicação ao contexto histórico da arte (graduando
em psicologia para especialização em psicologia esportiva).
Hoje compõe nossos espaços de treinamento: 01 centro social; 02 turmas em academias
particulares; 01 turma em escola pública e à centro de treinamento avançado e este ano
com o reconhecimento e filiação da Japan karate Association, chegando a mais de 100
alunos na soma dos polos.
Com grandes resultados ao longo desses anos em campeonatos oficiais.

SÃO PAULO(2015), CHILE(2016), IRLANDA(2017),
GOIAIS(2017), PERU(2018), BARUERI(2018), ARUJÁ(2018, 2019),
CUIABÁ(2019),PORTO ALEGRE(2019) E COLÔMBIA(2019)
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PROJETO CIRANDA JOVEM

CRIATIVIDADE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Curso de qualificação social para adolescentes e jovens
entre 14-17 anos (alunos e ex-alunos) para orientação
sobre o mercado de trabalho, abordando as temáticas:
Cuidados com a saúde
Valores humanos e cidadania
Conhecimento de território
Noções trabalhistas
Inclusão digital
Estágios de observação / Visitas técnicas
Supervisão no desenvolvimento do currículo vitae - inclusão
da formação sócio cultural
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CRIANÇA FELIZ

Abrace esse movimento
É um programa de fortalecimento de vínculo familiar
(domiciliar) e capacitação dos cuidados para requisitar os
serviços do município de forma coesa

TODAS AS FAMÍLIAS CONSTAM NO CAD ÚNICO
CRIANÇAS
ATÉ 3 ANOS

80

CRIANÇAS BPC
ATÉ 6 ANOS

07

GESTANTES

13

CUIDADORES

100
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FREQUÊNCIA
225 CRIANÇAS/ADOLESCENTES
(SEMANALMENTE)

A
26.4%

E
46%

Atendimento diário (A)
Capoeira (B)
Circo especial (C)
Karate (D)
Criança Feliz (E)

B
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C
2.3%
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REDES SOCIAIS:
5000 AMIGOS NO
PERFIL
3197 SEGUIDORES
NA PÁGINA

1019
SEGUIDORES

30
INSCRITOS

667
CONTATOS

WEBSITE
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RESULTADOS OBTIDOS
INTERVENÇÕES PERANTE AS MUDANÇAS
SOCIAIS DE NOSOS USUÁRIOS
% baseados na ref. do mês de dezembro de 2019
atendimento diário

Resultados obtidos

% ALCANÇADOS

% EM BUSCA

Ação

Intervenção Pretencida

Rematrículas para
2019

Prosseguimento do
processo
interventivo

85,26%

14,74%

Mantiveram
matrícula e
frequência escolar

Redução da evasão
escolar

97,9%

2,10%

Orientação e
acompanhamento
sobre gravidez na
adolescência

Prevenção à
gravidez precoce

100%

0,0%

Fortalecimento do
vínculo
Instituição X Família

86,31%

13,69%

Orientação e
acompanhamento
sobre ato infracional

Prevenção ao risco
social - inclusão nos
índices de medida
sócio educativa

98,95%

1,05%

Frequência nos
grupos média de
prsenças mês/ano

Assiduidade e
participação efetiva
à proposta

75,93%

24,07%

(Registro de gestantes)

Frequência nas
reuniões periódicas
de responsáveis
(Média por cento)
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EQUIPE DE TRABALHO

EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS

REDES SOCIAIS:
/cirandaviva

@cirandaviva

/CirandaViva

(16)98138-9530

www.cirandaviva.org.br/
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INVESTIDORES:

A. SAQUY
APOIO:

