


 
 
 
 
 

 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA 

CNPJ: 01.429.614/0001-56 

Rua Caxinguele 648 - CEP: 08223-010 - A. E Carvalho – São Paulo – SP  

e-mail: abcauroraorg@yahoo.com.br Site: www.abcaurora.org.br 

Tel / Fax: 2047-4177 

 

Nossa missão é a promoção dos direitos humanos para a construção de uma sociedade prospera e economicamente 

justa. 
 

BREVE HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 

 

A Associação Beneficente Comunitária Aurora é uma entidade beneficente, educacional, assistencial, 

filantrópica, profissionalizante e sem fins econômicos, fundada em 03/09/1996 por um grupo de pessoas da 

comunidade se organizar para buscar melhorias para o bairro, tendo como objetivo atendimento das famílias da 

comunidade. Durante os anos passou por diversas mudanças, acompanhando a evolução da legislação da 

assistência e social, valorizando a educação como instrumento de transformação e potencialização do ser humano. 
 

Tem como missão institucional: “Comprometer o maior número de pessoas para o desenvolvimento da 

comunidade, sendo reconhecida como organização que promove a transformação integral da sociedade” 
 

Está instalada em sede alugada, no bairro de Itaquera Cidade A.E Carvalho, em um imóvel 

aproximadamente 500 M², onde funcionam diversos Projetos e Programas: Projeto Intercâmbio (Aulas de Inglês e 

Espanhol), Qualificação Profissional (Mídias Sociais, Maquiagem) e Escola de Beleza (Manicure e Pedicure), 

Programa Viva Leite Idoso e Criança, Atendimentos e orientações a comunidade além do administrativo da 

organização. A instituição ainda administra 02 Centro de Educação Infantil (CEI) e 01 Centro para crianças e 

Adolescentes (CCA), instalados em imóveis na mesma região. 
 

A ABC Aurora iniciou seus trabalhos com atendimentos assistenciais, mas após alguns anos percebendo a 

necessidade de ampliar a abrangência de seu atendimento e de seus projetos a Associação ampliou a oferta de 

serviços, projetos e programas visando o atendimento à família, a criança e ao adolescente, na busca por garantia 

de direitos, fortalecimento familiar e comunitário. 
 

Visando ampliar seus atendimentos estabeleceu parceria com Secretaria Municipal de Educação e 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para manutenção de 03 serviços sendo 02 Centro 

de Educação Infantil (CEI) e 01 Centro para crianças e Adolescentes (CCA). 
 

Além de atuar em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo gerenciando 

cursos de qualificação profissional ministrado em organizações sociais parceiras em toda Zona Leste (atuação em 

Rede). 

 

Visão 
 

Ser uma organização altamente qualificada, atuando na sociedade por meio da promoção dos valores 

humanos, organizando parcerias sólidas com empresas e pessoas que compartilham os mesmos ideais. 

mailto:abcauroraorg@yahoo.com.br
http://www.abcaurora.org.br/


 

 

Missão 
 

“Comprometer o maior número de pessoas para o desenvolvimento da comunidade, sendo reconhecida 

como organização que promove a transformação integral da sociedade” 

 

Valores 

Amor, Dignidade, Fraternidade, Solidariedade e Respeito 

 

Na instituição, atendemos diversas demandas, com diversos perfis de usuários, de acordo com cada perfil 

de usuário são encaminhados para cada projeto, programa e serviço., mas em todos os perfil de usuários temos a 

presença de situações de vulnerabilidade social.  

CERTIFICADOS, CERTIDÕES E TÍTULOS 

 

• Utilidade Pública Municipal 
 

• Utilidade Pública Federal 

• Cadastro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

• Certificado de Matrícula da Organização de Assistência Social no Município de São Paulo 

• CENTS – Cadastro Municipal de Entidades Parceiras do Terceiro Setor 
 

• CRCE – Cadastro de Regularidade Cadastro de Entidades – Estado de São Paulo 

• SEADS – Matrícula Secr. Estadual Assistência e Desenvolvimento Social 



 
 
 

 

Projeto: EM BUSCA DO SABER III  

Parceria com A Secretária Municipal do Desenvolvimento Trabalho e Empreendedorismo 

 

Projeto realizado em diversos pontos do município de São Paulo 

N.º de atendidos: 420 

Forma de cadastro/atendimento: Demanda espontânea 
  

EQUIPE DE TRABALHO 
 

QTD FUNÇÃO Regime Contratação 
   

14 Instrutores de Curso PJ 
   

1 Coordenador Pedagógico PJ 
   

14 Auxiliares de Sala PJ 
   

1 Coordenador Geral PJ 
   

1 Coordenador PJ 

 Administrativo  
   

3 Supervisor de Área PJ 
 
 

 

OBJETIVO GERAL: Qualificar profissionalmente 420 alunos residentes no município de São Paulo, 

prioritariamente a população mais jovem acima de 16 anos em situação de vulnerabilidade social conforme 

definido no art.º. 4 da Resolução CODEFAT nº 679/2011, distribuídos em 14 turmas por meio da oferta de 08 

cursos de qualificação social e profissional com carga horaria de 144 horas e duração de quatro meses 

 

Atividades Desenvolvidas 

 

As ações de qualificação social pensadas para este projeto são de caráter formativo, cuja base central se estabelece 
 

na vinculação direta entre a formação teórica e prática, neste diapasão, visando um adequado processo de 
 

aprendizado, a carga horária deve variar obedecendo igualitariamente estas atividades. 
 

 

Serviço – Centro de Convivência para crianças e adolescentes Meninos e Meninas da Abc Aurora SMADS/PMSP 

 

Objetivo: Oferecer proteção social às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do 

desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, do 

protagonismo e da cidadania, mediante o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

 

Público Alvo: Criancas e Adolescentes de 06 a 13 anos e 11 meses 
 
Forma de Inscrição: Lista de prioridade enviada por CRAS/SMADS, encaminhados por CRAS e demanda espontânea 
 

Número de Atendidos: 120 crianças e adolescentes 



 

 

Equipe de trabalho: 

 
   

QTD FUNÇÃO Regime de Contratação 
   

01 Gerente de Serviços CLT 
   

01 Assistente Técnico CLT 
   

02 Orientador Sócio Educativo CLT 
   

01 Cozinheiro CLT 
   

02 Agente Operacional CLT 
   

01 Oficineiro Autônomo 
   

 
 
 

PROGRAMA VIVA-LEITE CRIANÇA – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 

 

Público Alvo: Tem como público alvo famílias com crianças entre 06 meses e 06 anos 
 
Ações desenvolvidas: Entrega de 15 litros de leite C para cada família por mês. Encontros e palestras com as famílias  

sobre cuidados de higiene e nutricional. 

Nº Usuários Atendidos: 152 famílias 
 

Atendimentos Gratuitos: 152 famílias 
 
Critérios para seleção dos Atendimentos: Famílias com renda per capita inferior a R$ 75,00 e tendo a mulher 

como arrimo da família. São distribuídos 15 litros, sendo 06 entregas de 02 litros e 01 entrega de 03 litros. 
 
 
 

 

PROGRAMA VIVA-LEITE IDOSO - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 

 

Público Alvo: Idosos acima de 60 anos 
 
Ações desenvolvidas: Entrega de 15 litros de leite C para cada idoso por mês. Encontros e palestras sobre cuidados 

de higiene e nutricional.  

Nº Usuários Atendidos: 110 idosos 

Atendimentos Gratuitos: 110 idosos 
 
Critérios para seleção dos Atendimentos: Famílias com renda per capita inferior a R$ 75,00 e problemas de saúde. 
 
 

 

Qualificação Profissional Escola de Beleza – Manicure e Pedicure 
 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 
 
 

 

Objetivo: Proporcionar qualificação profissional à população de forma a possibilitar às pessoas a atuar no ramo de 

imagem pessoal, seja como empregados, prestadores de serviço e/ou proprietários de microempresas. 



 

 

Promover a ação social, proporcionando prestação de serviço á população em situação de vulnerabilidade social 

como forma de ampliação da qualificação profissional, oportunizando período de experiência e aprimoramento aos 

alunos formados. 
 

Público Alvo: Comunidade Local, a partir dos 16 anos 
 

Equipe de trabalho 
 

QTD FUNÇÃO Regime de Contratação 
   

01 Oficineiro de Manicure e Pedicure Contratado pelo Centro Paula Souza 
   

Forma de Inscrição: demanda espontânea 
 

Número de Atendidos: 10 por turma / 2 meses 
 
 

 

Qualificação Profissional Escola de Moda – Corte e Costura 
 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 
 

QTD FUNÇÃO Regime de Contratação 
   

01 Oficineiro de Corte e Costura Contratado pelo Centro Paula Souza 
   

 

 

Objetivo: Contribuir para a geração de renda da população em situação de vulnerabilidade social, Atividades 

geradores de renda e ministradas em curto prazo. Levar às pessoas e comunidades a obtenção de conhecimentos 

para elaboração e adaptação de modelos de peças para vestuário e afins, atendendo às necessidades básicas dos 

diversos públicos utilizando técnicas de corte e costura. A produção de bens que possam ser utilizados e 

comercializados para contribuir para a qualidade de vida das pessoas no tocante à geração de renda, no aumento 

da autoestima e no contato com novos costumes e manifestações. Público Alvo: Comunidade Local, a partir dos 16 

anos 
 

Forma de Inscrição: demanda espontânea 
 

Número de Atendidos: 10 por turma / 2 meses 
 

Banco de Alimentos da Cidade de São Paulo / PMSP 
 

Objetivo: Distribuição de itens de higiene e alimentação a ONGs cadastradas para alimentação interna de 

atendidos em projetos e serviços e para distribuição às famílias cadastradas. Público Alvo: Famílias cadastradas / 

Público interno dos serviços 



 

 

Serviço – Centro de Educação Infantil ABC AURORA II – SME/PMSP 
 
 

 

O Centro de Educação Infantil ABC AURORA II fica situado na Av. das Alamandas, 245 – AE Carvalho- São 

Paulo -SP- Distrito de Itaquera – CEP: 08225-310 – Telefone: 2045-2359. 

 

A modalidade de atendimento é através de convênio com a Prefeitura de São Paulo, através de cadastro 

no sistema EOL, juntamente com a Entidade mantedora Associação Beneficente Comunitária Aurora, sendo 

totalmente gratuito e atendendo 96 crianças com faixa etária de 01 à 04 anos de idade, com atendimento das 

07:00 às 17:00hs. 
 

Os agrupamentos do Cei: 
 

Berçário II – 24 Crianças Mini Grupo I – 32 Crianças  Mini Grupo II – 40 Crianças  Total: 96 crianças 
 
 

 

OBJETIVO DO SERVIÇO: 
 

O objetivo é incentivar, auxiliar e criar condições necessárias para o crescimento saudável da criança. 
 

Oferecendo um ambiente acolhedor que proporcione a ela, alimentação equilibrada, higiene, saúde e interação social. 
 

Com uma proposta pedagógica que respeite e estimule as habilidades individuais da criança. 
 

Proporcionar a construção do saber, através de atividades voltadas ao desenvolvimento da criatividade, 

da expressão, da autonomia, possibilitando aquisições de valores e formações necessárias para o seu 

desenvolvimento como cidadão autônomo participativo na sociedade em que vive. 

 

Oferecer também condições adequadas, e garantir um espaço educacional eu possibilite o 

desenvolvimento global e pleno da criança, visando a valorização de suas potencialidades, autonomia e identidade 

proporcionando situações que favoreçam um processo educativo fundamentado na construção do conhecimento, 

inserindo a família na proposta pedagógica do CEI, para que a mesma possa contribuir na aprendizagem da 

criança de forma a possibilitar uma melhor socialização entre os adultos e crianças como troca mútua e contínua 

e participativa da vida escolar , social, econômica e cultural do educando na sociedade. 

 

 

Centro de Educação Infantil ABC AURORA I – SME/PMSP 
 

O Centro de Educação Infantil ABC AURORA I fica situado na Av das Alamandas, 254 – AE Carvalho-

São Paulo-SP- Distrito de Itaquera – CEP: 08225-310 – Telefone: 2026-5437. 



 

 

A modalidade de atendimento é através de convênio com a Prefeitura de São Paulo, através de cadastro 

no sistema EOL, juntamente com a Entidade mantedora Associação Beneficente Comunitária Aurora, sendo 

totalmente gratuito e atendendo 94 crianças com faixa etária de 0 à 4 anos de idade, com atendimento das 

07:00 às 17:00hs. 
 

Os agrupamentos do Cei: 
 

Berçário I – 21 crianças / Berçário II – 24 Crianças / Mini Grupo I – 24 Crianças / Mini Grupo II – 25 Crianças 

Total: 94 crianças. 
 

OBJETIVO DO SERVIÇO: 
 

O Centro de Educação Infantil CEI ABC AURORA I, com o intuito de colaborar com as mães que trabalham fora, 

e enfrentavam dificuldades em encontrar um local acolhedor, ou seja, um lugar onde poderia ser considerado um 

segundo lar para as crianças. Sendo assim iniciou-se o trabalho do CEI promovendo o bem estar do educando, 

proporcionando-lhe condições de desenvolver-se como cidadão, recebendo orientação moral, social e espiritual, 

bem como o acompanhamento Pedagógico Educacional. 

 
Tem como objetivo principal educar para a vida, respeitando a individualidade, o potencial e os valores trazidos por cada 

criança. O espaço físico também oferece um ambiente alegre e aconchegante, ao mesmo tempo, em que apresenta boas 

condições de utilização e materiais para os professores, contribuindo para a concretização da educação excelente. O CEI 

tem como função social à educação escolar onde deve exercitar a democracia e a cidadania enquanto direito social, 

através da apropriação e produção de conhecimentos. Esta unidade escolar faz-se necessária 

 

à busca de uma sociedade isenta de seletividade e discriminação, libertadora, crítica, reflexiva e dinâmica, onde 

homens e mulheres sejam sujeitos de sua própria história. 
 
 
 

 

Projeto: Voluntário Global 
 

Objetivo: Desenvolver habilidade Sociais / Cidadão Global 
 

Ações Desenvolvidas: São desenvolvidas atividades de troca cultural, proporcionando ao voluntário o desenvolvimento 
 

de suas competências sociais e profissionais e proporcionando a nossa organização e nossos assistidos ampliação do 
 

conhecimento e empoderamento como cidadão global. 
 

Público Alvo: Atuam em todas as áreas de nossa organização 



 
 
 
 
 

 

Projeto: “Compartilhando Culturas e Despertando Sonhos”  
 
 

 

Objetivo: Proporcionar a crianças e adolescentes da comunidade de Itaquera aulas de línguas além de atividades 

culturais. 

 

Ações Desenvolvidas: São desenvolvidas atividades de troca cultural, proporcionando ao voluntário o 

desenvolvimento de suas competências sociais e profissionais e proporcionando a nossa organização e nossos 

assistidos ampliação do conhecimento e empoderamento como cidadão global. São desenvolvidas aulas de línguas 

(inglês e espanhol), além de atividades culturais para apresentação da diversidade cultural ao redor do mundo, 

trabalhando assim a tolerância e o respeito. 
 

Público Alvo: Atuam em todas as áreas de nossa organização 
 

 

PARTICIPAÇÃO EM REDE 
 

Participação em Reuniões e Eventos 

 

Em 2017 a instituição esteve presente em várias redes a fim de trabalhar junto com outros atores sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fórum da Educação Infantil – Rede Sociedade Solidária LBV – Rede Social Ampliar Senac – Rede Intersetorial 
 
 

 

Premiações 

Itaú na Comunidade 

 

Recebemos pela 2 vez valor dado pelo Projeto Comunidade Presente! Do Fundação itaú Social !!! 
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