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RELATÓRIO ANUAL  

ANO/2021 

Com o objetivo de consolidar as informações e as atividades realizadas nos 

quatro Centros de Capacitação Profissional e Lazer, realizamos o relatório anual, 

que somatiza os dados do período de janeiro a dezembro de 2021, proporcionando 

uma visão geral dos serviços e atendimentos oferecidos aos munícipes e os 

comparativos para a validação de nossa evolução tanto de forma qualitativa, quanto 

de forma quantitativa, através das metas estipuladas para o período. 

Este relatório foi dividido por eixo de atuação, como:  Eixo de Formação e 

Desenvolvimento, Eixo Cultural e Eixo de Emprego e Renda. 

Esta divisão, facilita a verificação das atividades propostas e as tabelas de 

metas de frequência proporcionando uma visão unificada de todos os polos e 

também uma visão segmentada individualizada de cada eixo, permitindo o 

comparativo e o desenvolvimento de ações estratégicas diferenciadas e 

personalizadas, considerando a realidade e cenário de cada local. 

Sabemos que é apenas o início, e nos próximos trimestres iremos mostrar 

números de atendimentos maiores, além de e ventos e atividades extras.  

 

Ninguém é tão grande que não possa 

aprender, nem tão pequeno que não possa 

ensinar. Esopo 
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER  

Os Centros de Capacitação Profissional e Lazer de Barueri administradas 

pelo Instituto Ânima são seis unidades alocadas em bairros específicos para atender 

munícipes da região, com o objetivo de realizar: Cursos nos eixos de Formação e 

Desenvolvimento, Cultural e Emprego e Renda. Ocorrem dentro desses eixos 

atividades e oficinas que norteiam os cidadãos a criação de vínculo, o 

desenvolvimento cognitivo e sócio educativo, inserção ao mercado de trabalho, 

aprendizagem e pensamento crítico. 
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER 

RELATÓRIO CONSOLIDADE – ANUAL 2021 
 

 

Considerando o reconhecimento do estado de calamidade pública em 

decorrência das medidas necessárias ao enfrentamento do COVID-19 com a 

declaração de quarentena no Município de Barueri pelo Decreto Nº 9.113, de 23 de 

março de 2020, e a Portaria Nº 010/2020, de 08 de abril de 2020, o Instituto Anima 

reajustou o formato de suas aulas e readequou seus custos de acordo com o solicitado 

para os meses de janeiro a agosto de 2021.  

 

Considerando também o Decreto n.º 9.274, de 4 de janeiro de 2021 ("Estende 

a medida de quarentena no âmbito do Município de Barueri, estende a suspensão das 

atividades de natureza não essencial na administração pública municipal e dá outras 

providências.”) E, o Decreto Nº 9.304, de 12 de março de 2021 (“Institui medidas 

emergenciais, de caráter temporário e excepcional, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, estende a medida de quarentena no âmbito do Município de 

Barueri, estende a suspensão das atividades de natureza não essencial na 

administração pública municipal e dá outras providências.”) as aulas dos três eixos 

dos cursos do Centro de Capacitação Profissional e lazer permanecem na plataforma 

digital com ensino a distância. 

 

Desta forma, adaptamos os eixos de Formação e Desenvolvimento, Cultural e 

Emprego e Renda para dar continuidade às suas atividades de acordo com os novos 

protocolos e medidas de distanciamento social, estabelecidos desde o início da 

pandemia de COVID-19.  

 

Neste ano as aulas dos meses de janeiro a dezembro de 2021 foram realizadas 

pelo sistema EAD (Ensino á Distancia) onde foi utilizada a verba destinada ao projeto 

“Cinema no CCPL”, já que o mesmo não pôde ser realizado durante o mês. Desta 

forma, os alunos puderam acessar as aulas online, onde o corpo docente dentre os 

três eixos do projeto (Formação e Desenvolvimento, Cultural e Emprego e Renda), 

elaborou vídeoaulas de acordo com o nível de aprendizado em que cada turma se 

encontra. A plataforma foi pensada de forma a facilitar o acesso do aluno, onde os 

mesmos puderam fazer login com o número de seu RG, bastando estar devidamente 

matriculados em nossos cursos.  Com isso tivemos uma redução significativa das 

aulas para que consigamos a redução de valores solicitadas através da Portaria Nº 

010/2020. 

 

Para o mês de Setembro, de acordo com o Decreto Nº 9.390, DE 29 DE JULHO 

DE 2021 ("DISPÕE SOBRE O RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARUERI".), Os Centros de Capacitação Profissional e 

Lazer foram orientados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que 
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nos supervisionam, a realizar a reabertura das unidades para atendimento presencial 

e uso dos espaços de lazer e o retorno gradativo das aulas de acordo com a demanda 

a partir do dia 01 de Setembro de 2021.  

 

No mês de novembro na clausula 6-6.1/6.2 e 6.3 do Contrato de Gestão 

028/2018 houve o aditamento do presente contrato em 25% do seu objeto. Tal 

aditamento se faz necessário em razão da anexação de dois Centros Comunitários, a 

saber, Centro Comunitário Jardim Flórida localizado na Rua das Orquídeas, Nº 62, 

Jardim Flórida e Centro Comunitário Parque Imperial, localizado na Rua Otacílio Alves 

Martins nº 514 – Parque Imperial.   

 

Nos meses de setembro a dezembro, reajustamos o formato de entrega das 

aulas em quatro modelos, como: As aulas foram reajustadas e estão sendo 

trabalhadas em três modelos, como: Aulas Presenciais, EAD 100% online e aulas 

online com previsão de retorno presencial. 

 

AULAS PRESENCIAIS  

As aulas presenciais que retornaram foram planejadas de acordo com a 

demanda e a pesquisa com os alunos, onde estabelecemos o protocolo de 

atendimento para que houvessem todas as medidas de segurança em relação a 

higiene e distanciamento social. Os cursos com retorno presencial foram: Inglês, 

Reforço Escolar, Jogos Lúdicos, Artesanato, Danças e Ritmos, Grafite, Street Dance 

e Zumba.  

 

AULAS ONLINE  

 

Devido ao reajuste nos horários e a verificação da demanda, alguns cursos 

permaneceram com acesso online, foram eles: Arte Circense, Artes Cênicas, Canto e 

Coral, Dança de Salão Ritmo Sertanejo, Instrumento Musical – Violão.   

 

AULAS ONLINE – 100% EAD 

Os cursos 100% EAD são, Assistente Administrativo, Atendente de Farmácias 

e Drogarias, Auxiliar Contábil / RH, Auxiliar de Logística, Empreendedorismo e 

Portaria e Recepção. Esta modalidade garante ao aluno acesso as aulas totalmente 

online, sendo vídeo, atividades complementares e provas de finalização de curso. No 

fim do curso os alunos recebem certificado impresso.  
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ACESSO A PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA  

 

A plataforma foi pensada de forma a facilitar o acesso do aluno, onde os 

mesmos podem fazer login com o número de seu RG, e para isso o aluno deve estar 

devidamente matriculados em uma das turmas.   

 

Para acesso à plataforma online, o aluno já matriculado buscará o site 

>https://ccplbarueri.com.br/< e irá clicar no ícone ‘Ensino à Distância’ e digitar seu 

número de RG sem ponto e sem hífen e terá acesso as aulas do mês.    

 

Ao acessar o aluno irá procurar o curso e a turma em que está matriculado, e 

assim terá as aulas em vídeo para visualizarem, além de enviarmos atividades 

complementares em arquivo pdf por aplicativo de mensagem instantânea e e-mail. 

PASSO 01 

 

PASSO 02 

 

 



 

9 
 

PASSO 03 

 

PASSO 04 
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PASSO 05 

 

 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA MODALIDADE 100% ONLINE 

Neste mês iniciamos na plataforma de ensino os cursos na modalidade do 

100% online, onde os alunos terão acesso a carga horária de 72h através de vídeos, 

atividades complementares e fórum de duvidas com professores e ao fim receberam 

o certificado de conclusão de curso.  

Os cursos escolhidos para esta modalidade são: Assistente Administrativo, 

Auxiliar Contábil / RH, Auxiliar de Logística, Auxiliar de Técnico de Segurança no 

Trabalho, Empreendedorismo e Portaria e Recepção.  

Todos os alunos terão o acesso e o recebimento das apostilas, e iniciando a 

turma terão o acompanhamento da equipe pedagógica e de nossos professores.  
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AULAS PRESENCIAIS – SETEMBRO A DEZEMBRO 2021 
 
EIXO DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Atividades propostas:  

 Inglês 

 Jogos Lúdicos 

 Reforço Escolar 

O eixo de formação e desenvolvimento tem o objetivo de promover atividades 
diversas e trabalhar com elementos que possam ser vinculados ao cotidiano dos 
alunos. O propósito é permitir que os alunos com dificuldades de aprendizagem 
possam acompanhar o ritmo da turma através da dinâmica de aulas lúdicas e 
divertidas.  

INGLÊS 
 
Em setembro, com a volta das aulas presenciais, os alunos de Inglês puderam 

revisar os conteúdos de forma a relembrarem o que assistiram nas videoaulas 
disponibilizadas na plataforma do CPPL. Foi desenvolvido atividades práticas de 
acordo com o que revisaram e o professor Luã pôde, desta forma, verificar o nível de 
aprendizado de cada aluno, podendo esclarecer quaisquer dúvidas que os mesmos 
apresentaram. 

 
No mês de outubro, o professor pôde proporcionar para os alunos algumas 

aulas de revisão rápida sobre o alfabeto e números em que os alunos além de 
praticarem a forma correta da pronúncia e escrita, também puderam revisar as 4 
operações da matemática e exercitarem com cálculo simples através de exercícios 
propostos pelo professor a fim de fixar o conteúdo. 

 
Já no mês de novembro, o docente aplicou os seguintes conteúdos nas 

turmas de inglês: Os esportes, para que os alunos aumentem o repertório na língua; 
Praticaram a pronúncia e a escrita dos objetos escolares através do desenvolvimento 
de jogos interativos de mímica, visando o desenvolvimento do vocabulário; Membros 
da família com a pronúncia e a escrita seguindo com o desenvolvimento da própria 
árvore genealógica com parentes que eles recordassem. 

Durante o mês de dezembro as aulas de inglês foram bem diversificadas, os 
alunos puderam aprender sobre demonstratives pronouns (this / these / that / those) 
e praticar pronúncias e traduções de palavras. Em seguida, o professor Luã aplicou 
exercícios de fixação com correção para que os alunos pudessem esclarecer dúvidas. 

REFORÇO ESCOLAR 
 
No mês de setembro, o Reforço Escolar teve uma volta gradativa nas 

unidades Parque dos Camargos, Parque Imperial, Engenho Novo e Jardim Paraiso, 
onde os alunos estavam retornando aos poucos a sala de aula. As professoras 
Patrícia e Elizete prepararam atividades que pudessem abranger diferentes dúvidas 
em níveis de escolaridade variados dentro do ensino fundamental. Foram trabalhados 
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textos para que os alunos interpretassem e praticassem a leitura silenciosa e escrita, 
além de questões sobre ortografia e as quatro operações trabalhadas em contextos 
diferenciados, como contas específicas e exemplos de problemas matemáticos. 

 
Em outubro, as aulas de Reforço Escolar aconteceram presencialmente e a 

professora Patrícia Vidal pôde praticar com os alunos interpretação e produção 
textual, em matemática algumas situações envolvendo as quatro operações 
fundamentais também foram revisadas. Já a professora Elizete desenvolveu com os 
alunos dentro da língua portuguesa a interpretação de textos e ditados de frases com 
sílabas canônicas e não canônicas, a fim de trabalhar e melhorar a leitura e escrita 
dos alunos. Já na disciplina de matemática, a docente ensinou a resolução de 
problemas envolvendo divisão e raciocínio lógico, com a aplicação de atividades e 
exercícios. 

 
Novembro foi um mês de muito aprendizado para as turmas do Reforço 

Escolar, onde as professoras Elizete e Patrícia Vidal puderam trabalhar diversas 
possibilidades com seus alunos, através da escrita e leitura, jogos e brincadeiras. Os 
alunos através de suas dúvidas, puderam aprender sobre a sistematização das 
sílabas complexas para desenvolverem o uso correto da ortografia, além de 
praticarem a separação de sílabas. Em matemática, os mesmos aprenderam diversas 
possibilidades no contexto das quatro operações, que foram sendo abordadas 
mediante as diferentes necessidades de aprendizado de cada aluno 

Durante o mês de dezembro as professoras Patrícia e Elizete trabalharam 
com os alunos de Reforço Escolar a língua portuguesa através de produção textual, 
com a finalidade de desenvolver a escrita, interpretação de texto e concentração. Já 
em matemática, os alunos aprenderam por meio de resolução de problemas 
envolvendo às quatro operações fundamentais, envolvendo situações problemáticas 
e tabuada. 

JOGOS LÚDICOS  

Em setembro, as aulas de Jogos Lúdicos iniciaram com muita alegria e 
diversão nas unidades Parque dos Camargos, Jardim Paraiso e Parque Imperial. De 
início, o professor Valdemir fez um circuito de cones coloridos. A proposta era que os 
alunos, além de se divertirem, também treinassem as questões de espaço e 
raciocínio, podendo competir de forma saudável entre si. As práticas vivenciadas 
estimularam a sócio afetividade e a interação individual e conjunta. 

No mês de outubro, nas aulas de Jogos Lúdicos em formato presencial, os 
alunos realizaram circuito com os cones, bambolês, corda e bola onde eles tiveram 
que correr em zigue-zague pelos cones, passar por debaixo da corda, pular 
amarelinha entre os bambolês e arremessar a bola em um alvo determinado, 
desenvolvendo o cognitivo e habilidades motoras. O professor Valdemir também 
elaborou com os alunos jogos de tabuleiro como Dama e Xadrez em que os alunos 
tiveram que criar estratégias para capturar as peças do oponente, isso de uma 
maneira divertida e lúdica. 

 
No mês de novembro, as aulas de Jogos Lúdicos ministradas pelo professor 

Valdemir foram desenvolvidas com atividades lúdicas através de circuitos com 
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bambolês e jogos de amarelinha. Além disso, o professor ainda aplicou jogo da velha 
com tabuleiro gigante onde os alunos tiveram que desenvolver suas habilidades no 
decorrer do jogo e elaborar estratégias com cada peça para fazer uma trinca. Desta 
forma, foi desenvolvido o cognitivo e a interação conjunta e individual da turma. Na 
metade do mês de novembro, umas das turmas de Jogos Lúdicos da unidade do 
Parque dos Camargos contou com a presença de um novo professor que assumiu a 
turma do antigo professor Valdemir, o professor Gildo Ribeiro, que ao iniciar suas 
aulas buscou aplicar o circuito motor de agilidade, trabalhando assim, a coordenação 
motora e a velocidade, promovendo a qualidade de vida e interação entre os 
participantes. 

Durante o mês de dezembro nas unidades Jardim Paraiso, Jaraguá Mirim e 
Parque Imperial, os professores Valdemir e Gildo estimularam o trabalho em equipe, 
bem como o desenvolvimento de estratégias através de jogos de tabuleiros e 
brincadeiras, como: Circuitos com cones e bambolês com o objetivo de trabalhar a 
coordenação motora e o desenvolvimento cognitivo; Jogo da velha com bambolês 
visando desenvolver a imaginação, estratégias de jogo e cooperação em equipes. 

 

EIXO CULTURAL  

Atividades Propostas: 

 Arte Circense 

 Artes Cênicas 

 Artesanato 

 Ballet 

 Canto e Coral 

 Dança de Salão – Ritmo Sertanejo 

 Dança do Ventre 

 Danças e Ritmos 

 Grafite 

 Instrumento Musical – Violão 

 Street Dance 

 Zumba 

 O eixo Cultural tem o objetivo de aplicar oficinas culturais através de atividades 
que trabalhem a criatividade, desenvolvimento motor, qualidade de vida, além do 
engenho artístico como processos que transitam entre a ação e os conceitos.  

As aulas desenvolvidas para crianças, jovens e adultos por meio de conteúdos 
variáveis, propõem o estudo dos processos criativos, que integram os vários saberes 
que transitam na constituição da criação artística, seja ela no âmbito individual ou 
coletivo. 
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ARTE CIRCENSE  

No mês de setembro, as aulas de Arte Circense, continuaram a ser 
desenvolvidas por meio de videoaulas disponibilizadas na plataforma do CCPL, onde 
os alunos tiveram acesso as aulas, usando seu número de RG como login. Os alunos 
puderam assistir as aulas dos professores Divalci e Thalia, Izabella e Flávio e o 
professor Fábio, preparando-se para o retorno gradativo das aulas híbridas da 
modalidade no mês vindouro. 

Já no mês de outubro, as aulas de Arte Circense passaram a ser realizadas 
no formato híbrido, que contempla uma mescla de videoaulas com aulas presenciais. 
As aulas dos professores Divalci e Thalia contaram com aulas de saltos já trabalhados, 
porém desta vez com combinação da cama elástica. Já o professor Fábio aplicou 
exercícios de força, flexibilidade, resistência e agilidade para preparar os corpos dos 
alunos a rotina de circo e seguiu com revisão sobre acrobacias de solo, visando 
estimular a memória corporal dos alunos que já praticavam e estimular movimentos 
novos para alunos iniciantes. Os professores Flávio e Izabella também iniciaram com 
exercícios de aquecimento e alongamento de membros superiores e inferiores a fim 
de consolidar os movimentos com os alunos e evitar lesões durante as atividades.  

Em novembro, os alunos do curso de Arte Circense, puderam vivenciar 
momentos muito significativos através do professor Divalci e da nova professora 
Nicole, aprenderam diferentes movimentos em aulas que trabalharam diversas 
habilidades. Os docentes aplicaram diferentes exercícios respeitando as faixas 
etárias, aplicando alongamento e aquecimento adequado, movimentos de solo e 
aéreos, envolvendo tecido, lira, acrobacias e contorcionismos. Já os professores 
Izabella e Flávio ainda criaram cenas de espetáculos para que os alunos se 
imaginassem em uma possível apresentação. E o professor Fábio com a nova 
professora Jaqueline reforçaram o aquecimento e preparo físico dos alunos, aplicando 
brincadeiras como queimada e jogo dos dez passes, com a finalidade de desenvolver 
o tempo de reação, agilidade e coordenação motora. 

Nas aulas de Arte Circense do mês de dezembro os professores Fábio e 
Jaqueline, Divalci e Nicole reforçaram a prática do aquecimento das articulações e 
alongamento, desenvolvendo com os alunos o ganho de flexibilidade e consciência 
corporal. Trabalharam também com atividades recreativas e lúdicas para estimular os 
aspectos cognitivos e sócio afetivo através de exercícios focados para acrobacias de 
solo. O professor Flávio Matheus ainda realizou rodas de conversas, onde os alunos 
escreveram em papeis suas expectativas para as aulas do ano que vem, o que 
planejam treinar e as modalidades que mais se identificam. 

ARTES CÊNICAS  

Em setembro, com o retorno das aulas de Artes Cênicas no formato híbrido, 
a professora Gisele e o professor Mateus Rafael buscaram revisar algumas temáticas 
pertinentes a explorar o lado expressivo e emocional dos alunos, propondo dinâmicas 
de voz, movimentação corporal e os jogos teatrais, atividades estas que trabalham as 
emoções internas e externas do aprendiz. Nos vídeos apresentados pelos docentes e 
disponibilizados na plataforma do CCPL, foi dado ênfase ao conteúdo aplicado em 
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aula presencial, para que desta forma os alunos pudessem assimilar ainda mais o 
conhecimento que adquiriram. 

No mês de outubro, as aulas continuaram no formato híbrido e o professor 
Mateus desenvolveu com os alunos a compreensão de emoções externas e internas, 
adaptando tais emoções nas cenas realizadas em sala. Além disso, os alunos também 
tiveram aulas com base em improvisação usando como fundamento o conto “cúpido 
e psique”. O docente deu ênfase ao conteúdo dado em aula presencial, para que desta 
forma os alunos pudessem assimilar ainda mais o conhecimento que adquiriram. Já a 
professora Gisele realizou uma roda de conversa sobre estilos de filmes e sobre obras 
de arte, aplicou leitura de história "Os lobos coloridos" e estudo sobre o surgimento 
do teatro na Grécia, mediou debate sobre a estrutura cênica da história. Também 
contemplou nas aulas de artes cênicas alongamento corporal e exercícios de 
aquecimento vocal.  

As aulas de Artes Cênicas do mês de novembro ministradas pelo professor 
Mateus Rafael tiveram como base a improvisação e a utilização da regra do “eu”, 
“onde” e “o que”. Desta forma, os alunos puderam melhorar a questão da criação de 
cenas com base nas experiências vividas no seu cotidiano. O professor ainda 
ministrou aulas relacionadas as expressões e as suas diversidades, dando vazão a 
forma com que o corpo se expressa em cada situação. Já a professora Gisele realizou 
rodas de conversa sobre Shakespeare, o teatro ao redor do mundo e maquiagem 
teatral. Contemplou os temas sobre o teatro italiano, o teatro de rua e o teatro de 
bonecos, também abordou nas aulas exercícios de aquecimento corporal e vocal 
através de jogos, exercícios de expressões e repetições de vocais. 

Durante o mês de dezembro, a professora Gisele iniciou as aulas de Artes 
Cênicas com alongamentos corporais e exercícios de descontração corporal; 
Aquecimento vocal com projeção de voz; Criação de cenas; Rodas de conversas 
sobre as aulas; Revisão do estudo sobre o surgimento do teatro no Brasil; Jogos 
teatrais para desenvolvimento da perca de timidez e cenas de improviso foram 
aplicadas para as turmas. Já o professor Mateus Rafael pôde proporcionar aos alunos 
o estudo das expressões corporais e controle expressivo, com foco na exploração das 
técnicas de fala e expressões emocionais. 

ARTESANATO 

No mês de setembro, voltando ao formato de aulas presenciais, às aulas de 
artesanato foram uma mescla de atividades criativas que levaram as alunas do curso 
a desenvolverem habilidades inovadoras referentes a construção de objetos 
artesanais e da pintura em tecido. A professora Vanda ensinou as alunas a fazerem 
um porta guardanapo em patch aplique, usando temas de frutas e florais, enquanto a 
professora Neide, apostou em panos de pratos com temas florais trabalhando a luz e 
a sombra dentre as pinceladas que resultaram em lindos trabalhos. 

Em outubro as professoras Neide e Vanda trabalharam com as alunas a 
criação de chinelos decorados com strass e pérolas. Além disso, também elaboraram 
patch aplique com fuxico envolvendo trabalhos manuais com retalhos de tecidos, e os 
transformando em diversos tipos de artigos têxteis. Foi ressaltado com as alunas 
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também a importância desse modelo de artesanato do ponto de vista de preservação 
do meio ambiente. 

No mês de novembro as professoras Vanda e Neide puderam encantar as 
alunas com aulas temáticas de Natal. Durante as aulas, as alunas aprenderam sobre 
patch aplique com temas de natalinos, como papai Noel e porta pano de prato com 
aplicação de flores.  As aulas também contemplaram enfeites como bonecos de neve 
e árvores de Natal, todas feitas em CDS e patch aplique, podendo os alunos, desta 
forma, gerar renda extra no final de ano e aproveitar muito o aprendizado e a 
criatividade. 

Nas aulas de Artesanato durante o mês de dezembro, as professoras Vanda 
e Neide deram continuidade em suas aulas com temas natalinos, para que, desta 
forma as alunas pudessem enfeitar suas casas. A professora Neide apostou em 
temáticas de renas charmosas com acabamento em neve e stencil, para que os panos 
de prato se tornassem ainda mais bonitos. Já a professora Vanda deu continuidade 
as aulas de patch aplique com bonecos de neve e papai Noel, além dos chinelos 
decorados com enfeites natalinos. 

BALLET 

Em setembro, as aulas de Ballet continuaram a ser desenvolvidas por meio 
de videoaulas disponibilizadas na plataforma do CCPL, onde os alunos tiveram 
acesso as aulas usando seu número de RG como login. Os mesmos puderam assistir 
as aulas das professoras Monique e Lucélia, preparando-se para o retorno gradativo 
das aulas híbridas da modalidade no mês vindouro. 

No mês de outubro, com o retorno das aulas na modalidade híbrida, as 
professoras de Ballet Lucélia e Monique puderam aplicar para as turmas revisões nas 
posições dos pés e braços nos seguintes passos: Demi e Grand Plié; Petit Battement 
Tendu; Petit Battement Jeté e Rond de Jambe e Correções nos joelhos, pés, postura 
e apoio da barra nas sequências das movimentações do Demi Plié. 

Durante o mês de novembro, as professoras Monique e Lucélia Acassui 
retomaram com as práticas de alongamento e aquecimento básicos, apresentaram a 
sequência de posições dos pés coreografada. Realizaram atividades de 
fortalecimento do abdômen, repetições de movimentos e resistência corporal 
reforçando exercícios de respiração. Também realizaram uma bateria de exercícios 
de fortalecimento, como: abdominal, prancha, abdominal com pernas, lombar e 
lançamentos de grand battement no chão, devant alacecond e derriere, seguido de 
alinhamento dos pés. 

Durante o mês de dezembro as professoras Monique e Lucélia iniciaram com 
as práticas de alongamentos/aquecimentos, além de identificar áreas que as alunas 
possuem mais dificuldade. Também abordaram a importância dos cuidados para 
evitar lesões nos músculos e tendões. Em seguida realizaram atividades lúdicas e 
recreativas na temática do ballet clássico, através de oficinas com o objetivo de 
desenvolver a sincronia em grupo.  
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CANTO E CORAL 

No mês de setembro, as aulas de Canto e Coral, continuaram a ser 
desenvolvidas por meio de videoaulas, disponibilizadas na plataforma do CCPL, onde 
os alunos tiveram acesso as aulas, usando seu número de RG como login. Os 
mesmos puderam assistir as aulas dos professores David, Célio e Angélica, 
preparando-se para o retorno gradativo das aulas híbridas da modalidade no mês 
vindouro. 

Em outubro as aulas de Canto e Coral passaram a ser realizadas no formato 
híbrido e nesse retorno o professor Célio realizou avaliação diagnóstica sobre formas 
de respiração, afinação e exercícios visando estabelecer diretrizes com base no 
andamento e nível de cada aluno. Além disso, o professor realizou revisão de 
repertório e melismas já aprendidos a fim de identificar dificuldades para assim definir 
novas práticas musicais. Já o professor David aplicou exercícios introdutórios de 
aquecimento, alongamento e respiração, podendo, desta forma, testar os alunos e 
conhecer melhor a área vocálica de cada integrante da turma. 

Em novembro, com a turma de Canto e Coral, o professor Célio Marques 
buscou estudar com os alunos as questões da tessitura vocal, onde foi estabelecida 
a definição vocal para que não haja esforço e comprometimento das pregas vocais. 
Já o professor David pôde trabalhar com os alunos diversas técnicas que resultaram 
em aulas bem dinâmicas e criativas para que, desta forma, os futuros cantores 
possam ter mais e mais propriedade sobre as questões do canto. O professor Cleber 
também apresentou exercícios de técnica vocal, aquecimento e ritmo com a finalidade 
de identificar as dificuldades dos alunos e traçar um caminho de desenvolvimento. 
Contemplou a aplicação de exercícios melódicos, rítmicos, afinação e introdução de 
repertório. 

Nas aulas de Canto e Coral do mês de dezembro, o professor Célio Marques 
desenvolveu com os alunos um encontro de resumo das atividades, onde o intuito foi 
o compartilhamento dos estudos musicais e das habilidades adquiridas no decorrer 
do curso. Além disso, foram realizados ajustes das extensões vocais (individual e 
coletiva) dos alunos de modo a organizar e definir as vozes para a prática do Canto e 
Coral. Já os professores Davi e Cleber aplicaram aulas que contemplavam exercícios 
introdutórios para respiração adequada para o canto, introdução aos conceitos 
básicos de composição, ritmo e melodia. 

DANÇA DE SALÃO – RITMO SERTANEJO 

Em setembro, nas unidades Parque dos Camargos, Engenho Novo e Jardim 
Paraiso, as aulas de Dança de Salão – Ritmo Sertanejo continuaram a ser 
desenvolvidas por meio de videoaulas, disponibilizadas na plataforma do CCPL, onde 
os alunos tiveram acesso as aulas, usando seu número de RG como login. Os 
mesmos puderam assistir as aulas do professor Douglas, preparando-se para o 
retorno gradativo das aulas híbridas da modalidade no mês vindouro. 

Já no mês de outubro, as aulas de Dança de Salão – Ritmo Sertanejo, 
passaram a ser realizadas no formato híbrido, que contempla uma mescla de 
videoaulas com aulas presenciais. Os alunos do professor Douglas puderam trabalhar 
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com exercícios básicos de início com ritmo e contagem. O docente trabalhou revisões 
de conceitos básicos podendo desenvolver contagem nas movimentações dos passos 
básicos com conduções leves sobre as movimentações. O professor pôde dar ênfase 
na musicalidade e como utilizar o corpo de forma musical sempre levando em 
consideração o ritmo e a condução. 

No mês de novembro, nas unidades Parque dos Camargo, Engenho Novo e 
Jardim Paraiso, o professor Douglas buscou dar ênfase nos passos ainda iniciantes, 
já que com a volta gradativa, muitos alunos ainda optaram por aulas online, desta 
forma, o docente buscou avançar moderadamente as técnicas para que assim a turma 
possa desenvolver juntamente. Enquanto isso os alunos puderam ficar práticos em 
alguns passos desenvolvendo-os assim com destreza e perfeição. As aulas contaram 
com aquecimento e alongamento adequado para que os alunos pudessem praticar 
com segurança os movimentos propostos. 

As aulas de Dança de Salão - Ritmo Sertanejo no mês de dezembro fluíram a 
todo vapor nas unidades do Parque dos Camargos, Engenho Novo e Jardim Paraiso.  
O professor Douglas Wilson desenvolveu aulas de revisão de forma prática, podendo 
focar nos passos básicos de nível iniciante com variações de finalizações, conteúdos 
sobre musicalização e como aplicar a introdução na contagem musical. Aulas teóricas 
sobre contagem, posicionamento e postura também foram ressaltados pelo docente. 

DANÇA DO VENTRE 

Em setembro, as alunas da Dança do Ventre puderam participar de uma aula 
muito produtiva, onde as professoras Dayane, Adriane e Fabiana buscaram conhecer 
a essência das alunas, para que, desta forma, pudessem aplicar um conteúdo 
pertinente ao nível de aprendizado da turma. As professoras ensinaram diferentes 
tipos de alongamento e priorizaram nas aulas o aquecimento de forma adequada, de 
acordo com a faixa etária.  Os movimentos circulares pequenos de quadril foram 
colocados em prática para que, desta forma, os passos de dança do ventre 
começassem a tomar forma e ser interiorizado pelas alunas.  

No mês de outubro as aulas de dança do ventre continuaram no formato 
Híbrido e as professoras Adriane, Fabiana e Dayanne buscaram trabalhar o 
aquecimento e alongamento envolvendo também movimentos de quadril com batidas 
laterais e com variações e oitos. Além disso, as alunas também aprenderam sobre o 
básico egípcio e suas variações finalizando as aulas com relaxamento. Nas 
videoaulas apresentadas pelas professoras e disponibilizadas na plataforma do 
CCPL, as docentes deram ênfase ao conteúdo dado em aula presencial, para que 
desta forma os alunos pudessem assimilar ainda mais o conhecimento que 
adquiriram. 

No mês de novembro, as professoras Adriane, Fabiana e Dayane aplicou 
passos de revisão e novos passos que formaram lindas coreografias. As profissionais 
puderam trabalhar aquecimento e alongamento relembrando passos aprendidos 
inicialmente, aderindo movimentos de braços e mãos acompanhados de passos 
aprendidos até as aulas atuais. 
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As aulas de Dança do Ventre no mês de dezembro foram muito dinâmicas. A 
professora Fabiana Alberti trabalhou com as alunas passos da coreografias “Kiss Kiss” 
e “Lamparinas”. Já a professora Adriane Monteiro realizou uma atividade avaliativa 
em que as alunas puderam apresentar de forma prática o que aprenderam no decorrer 
das aulas. Nas aulas da professora Dayane, a docente ensinou movimentos como o 
véu borboleta, variações de véu, legue e giros básicos. 

INSTRUMENTO MUSICAL – VIOLÃO 
 

No mês de setembro as aulas de Instrumento Musical – Violão continuaram a 
ser desenvolvidas por meio de videoaulas, disponibilizadas na plataforma do CCPL, 
onde os alunos tiveram acesso as aulas, usando seu número de RG como login. Os 
mesmos puderam assistir as videoaulas do professor Célio e das professoras Sara e 
Agélica, preparando-se para o retorno gradativo das aulas híbridas da modalidade no 
mês vindouro. 

No mês de outubro, as aulas de violão passaram a ser ministradas no formato 
Híbrido. O professor Célio realizou avaliação diagnóstica de acordes e ritmos com os 
alunos a fim de verificar o posicionamento dos dedos na escala do violão, corrigir os 
movimentos realizados por ambas as mãos e definir os exercícios adequados. Nas 
videoaulas apresentadas pelo professor e disponibilizadas na plataforma do CCPL, o 
docente deu ênfase ao conteúdo dado em aula presencial, para que desta forma os 
alunos pudessem assimilar ainda mais o conhecimento que adquiriram. A professora 
Sara também aplicou diversos exercícios voltados aos dedilhados e novas notas, 
envolvendo acordes maiores e recapitulando alguns exercícios já vistos pelos alunos. 

Em novembro, os professores Célio Marques e Cleber, puderam ensinar aos 
alunos o dedilhado e leitura rítmica, tais como exercícios que auxiliaram os alunos na 
aquisição de agilidade, desenvolvendo a abertura dos dedos e tempos musicais pelos 
modos ternário e quaternário. Os alunos puderam colocar em prática todo o conteúdo 
que foi aprendido durante as aulas. Já a professora Sara, trouxe aos alunos muita 
prática e teoria, onde a professora pode orientar os alunos quantos aos acordes e 
melodias, além do tempo e afinação dos instrumentos. 

Durante o mês de dezembro, os alunos de Instrumento Musical - Violão, 
puderam através dos professores Célio, Cleber e Sara aprender sobre os estudos dos 
acordes e seu campo harmônico, onde puderam colocar em prática alguns exercícios 
em sala de aula, para aperfeiçoarem o aprendizado. Os docentes puderam 
desenvolver estudos dirigido para a aquisição da agilidade, flexibilidade dos dedos da 
mão esquerda e fixação das notas musicais nas casas estabelecidas, desse modo 
trabalha-se a memorização das notas musicais na escala do violão. 

DANÇAS E RITMOS 

Em setembro, as aulas de Danças e Ritmos nas unidades do Engenho Novo, 
Jardim Paraiso e Parque Imperial voltaram ao formato presencial, onde os professores 
Mateus e Janaina movimentaram as turmas, que pôde através das aulas, trabalharem 
diversos aspecto, inclusive a intensidade rítmica e questões como equilíbrio e 
lateralidade, através de coreografias de segmentos do funk, sertanejo, axé e forró. Já 
na unidade do Parque dos Camargos, aconteceram em diferentes formatos, onde as 
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turmas do professor Douglas continuaram no formato EAD, realizando suas aulas 
através dos videoaulas que o professor disponibilizou, preparando-se para voltar ao 
formato híbrido no mês vindouro. 

No mês de outubro, com as aulas presenciais de danças e ritmos o professor 
Mateus desenvolveu com a turma diversas reproduções de coreografias com base em 
piseiro e sertanejo, remetendo coreografias atuais. Também trabalhou com a turma 
ritmos e coreografias de bandas antigas dos segmentos axé e brega funk. Já o 
professor Douglas, iniciou com o ritmo de bachata para iniciantes, a fim de relembrar 
passos já aprendidos pelos alunos, visto que a modalidade neste mês, voltou ao 
formato híbrido, ou seja, uma aula presencial e uma aula por meio de vídeo. A 
Professora Janaina também elaborou aulas de Danças e Ritmos divertidas, com 
novas coreografias e músicas da atualidade. As aulas contemplaram aquecimento e 
preparação corporal, alongamento e coreografias 

No mês de novembro, nas unidades Parque dos Camargo, Engenho Novo e 
Jardim Paraiso, o professor Douglas buscou dar ênfase nos passos ainda iniciantes, 
já que com a volta gradativa, muitos alunos ainda optaram por aulas online, desta 
forma, o docente buscou avançar moderadamente as técnicas para que assim a turma 
possa desenvolver juntamente. Enquanto isso os alunos puderam ficar práticos em 
alguns passos desenvolvendo-os assim com destreza e perfeição. As aulas contaram 
com aquecimento e alongamento adequado para que os alunos pudessem praticar 
com segurança os movimentos propostos. 

Em dezembro às aulas de Danças e Ritmos puderam ser desenvolvidas 
através dos professores Douglas, Matheus Rafael e Vinícius. As aulas do professor 
Douglas deram ênfase em ritmos como bachata, ensinando aos alunos passos novos 
e também revisando passos aprendidos até o presente momento, já o professor 
Matheus pode reproduzir coreografias de segmentos axé e funk focando na 
alternância rítmica das coreografias, o professor Vinícius realizou uma aula inaugural, 
onde foi feito uma roda de conversa para informar como as aulas são ministradas. Os 
professores também deram muita atenção as questões de alongamento e 
aquecimento correto dentre os alunos. 

GRAFITE 

Em setembro, retornando em formato presencial, os alunos do grafite através 
dos professores Jamildo, Daniel e Erick puderam ter uma revisão de conteúdos pós-
período de videoaulas, onde entraram em contato com desenhos realistas da figura 
humana e base para desenhos de corpo, dando ênfase a questões de anatomia nos 
desenhos. Os professores ainda iniciaram o aprendizado de alguns alunos através de 
atividades de contorno e formas iniciais para que os alunos possam ter a base de 
futuros desenhos. Técnicas de sombreamento forma ensinadas para que os desenhos 
saíssem ainda mais realistas e com resultados positivos dentro do que se espera no 
curso em questão. 

No mês de outubro, o professor Jamildo explorou a construção de animais 
com formas geométricas, onde as aulas foram voltadas ao estudo de proporção e 
textura, por meio de um estudo detalhado de animais, onde os alunos puderam 
exercitar o olhar ao rascunhar a partir da geometria das figuras. Já os professores Eric 
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e Daniel, iniciaram desenvolvendo com os alunos a definição dos seus estilos no throw 
up visando desenhar somente as formas vistas no “Bomb” sem preenchimento. Na 
sequência, os alunos trabalharam com pintura, contorno, sub contorno e sombra, além 
de utilizarem diversos tipos de materiais alternativos, como telas, madeiras e plásticos. 

As aulas de grafite do mês de novembro aplicadas pelos professores Erick, 
Jamil, Daniel Rodrigues e Tiago, abordaram o estudo linear que visa ajudar ainda mais 
os alunos em seu desenvolvimento de traços, formas, linhas e volumes. No quarto e 
último estudo linear livre também foram aplicadas dinâmicas de desenvolvimento do 
lado direito e composição de cores, onde os alunos ainda fizeram ilustrações do 
círculo cromático no qual denomina-se as cores, logo após dinamizar a aula 
experimentando as misturas com tinta aquarela.  

No mês de dezembro os alunos de Grafite tiveram aulas muito dinâmicas, o 
professor Erick trabalhou com os alunos a construção de tipografia bomb, fazendo 
com que os alunos veja diferentes maneiras de interpretar as letras. Já o professor 
Daniel proporcionou aos alunos aulas práticas sobre cores, realizando misturas para 
obter novos tons, praticando diversos tipos de degrades. As aulas do professor Tiago 
foram direcionadas para o aprendizado de técnicas de criação de bichos com traços 
variados, com auxílio de materiais reciclados. Já o professor Jamil pôde contribuir para 
ambientar os espaços externos do CCPL através de pinturas e desenhos, 
oportunizando experiência aos alunos. 

STREET DANCE 

No mês de setembro, com a volta presencial da modalidade do street dance, 
os professores Mateus e Marcos além de revisarem os passos que já vinham 
trabalhando com as turmas e dando ênfase ao que já havia disponibilizado em 
videoaulas, também trouxeram inovação de passos que foram colocados em prática 
através de coreografias do segmento vídeo dance, com foco em coreografias atuais 
relacionadas aos passos do hip hop dance. Desta forma, os professores puderam 
verificar como estava o condicionamento físico dos alunos e a questão da 
memorização para realizarem sincronização de passos dentro das músicas 
escolhidas. 

Em outubro, os alunos do Street Dance, puderam através das aulas do 
professor Mateus, aprenderem e desenvolverem coreografias dentro da música e 
vídeo clip da cantora Cardi B- Wap. O docente deu ênfase as questões de teoria e 
entendimento sobre a coreografia que foi proposta aos alunos, motivando-os assim, a 
interiorizarem o aprendizado em todos os sentidos. Já o professor Marcos trabalhou 
alongamento e aquecimento com os alunos a fim de evitar lesões. Tivemos o início do 
novo professor Vinícius Viana que pôde preparar e aplicar conteúdos com passos de 
bases sociais, e iniciou a coreografia “Fine China” do artista Chris Brown, com 
movimentações de 3 tempos. 

Em novembro, os excelentes professores Marcos Vinicius e Vinícius Viana 
desenvolveram com as suas turmas coreografias de bases sociais, dando sequência 
nos passos “Fine China”. Os docentes utilizaram diferentes tipos de alongamentos 
levando em consideração o ritmo das músicas em que os mesmos utilizaram de forma 
adequada para os exercícios físicos. Já o professor Matheus Rafael, desenvolveu 
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novas coreografias com referências no grupo Royal Family onde os alunos ainda 
puderam se apropriar de novos passos e terem mais clareza diante aos passos 
apreendidos. 

No mês de dezembro, os professores Marcos Vinicius e Vinícius Viana 
aplicaram para as suas turmas, aulas focadas em aeróbica no segmento aéro latino 
utilizando músicas com BPM alternado. Os professores também puderam desenvolver 
com os alunos, o trabalho de sincronia com movimentos básicos para que os alunos 
tenham foco em cada movimento nas coreografias. Já nas aulas ministradas pelo 
professor Mateus, os alunos puderam aprender a junção dos movimentos da dança 
pop utilizando a contração muscular e os efeitos de coordenação, além disso, houve 
a reprodução de coreografia de vídeo dance utilizando passos de hip-hop dance e pop 
dance. 

ZUMBA 

Em setembro, com o retorno presencial das aulas de zumba, os professores 
Mateus e Janaina possibilitaram aos alunos momentos prazerosos, onde os mesmos 
puderam trabalhar as questões de corpo e mente por meio de coreografias com ritmos 
diferenciados. As coreografias preparadas pelos professores foram um composto de 
movimentos aeróbicos e fitness, podendo ser trabalhados de forma leve e segura, 
levando em conta toda a parte de aquecimento e alongamento orientados pelo 
docente no início e fim das aulas. 

No mês de outubro, com as aulas presenciais de zumba, o professor Mateus 
e o professor Vinicius desenvolveram o aquecimento e alongamento com as alunas, 
a fim de evitar lesões e trabalharam os ritmos caribenhos, latinos e regionais como: 
salsa, merengue, dance hall e pop music. As alunas puderam melhorar o desempenho 
e estruturar movimentos que requeiram coordenação motora, agilidade e flexibilidade. 
Já a professora Janaina além de aplicar novas coreografias nas aulas, também agitou 
as alunas com uma atividade superdivertida em comemoração ao Halloween. Tanto 
as alunas quanto a professora estavam a caráter, dançaram e criaram coreografias. 

No mês de novembro, os professores de Zumba; Janaina, Mateus e Vinicius 
aplicaram em suas turmas individuais coreografias baseadas nos ritmos latinos. 
Como: Salsa, Reggaeton e Merengue. Também aplicaram ritmos populares, como Hip 
Hop Fitness e Pop. Com a finalidade de alcançar uma preparação muscular, 
articulação corporal, alongamento, movimento de precisão e alternância rítmica das 
alunas. 

Durante o mês de dezembro as aulas de Zumba dos professores Mateus, 
Vinícius e Janaina comtemplaram o desenvolvimento de coreografias nos ritmos 
segmentos de Reggaeton, Cumbia Remixada Hip-Hop, Dance Fitness Funcional e 
Pop music. Onde as alunas conseguiram melhorar o desempenho, equilíbrio e 
respiração, estimulando e fortalecendo os músculos dos braços, abdômen e costas, 
aumentando assim a agilidade e flexibilidade. 
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EIXO DE EMPREGO E RENDA 

Atividades Propostas: 

 Atendente de Farmácias e Drogarias 

 Assistente Administrativo 

 Auxiliar Contábil / RH 

 Auxiliar de Logística 

 Auxiliar de Veterinário e Petshop 

 Auxiliar de Técnico de Segurança no Trabalho 

 Auxiliar de Cabeleireiro 

 Capacitação de Babás 

 Cuidador de Idosos 

 Depilação Profissional (Design de Sobrancelhas) 

 Empreendedorismo 

 Estética Corporal 

 Estética Facial 

 Manicure e Pedicure 

 Massoterapia 

 Portaria e Recepção 

O eixo emprego e renda tem como objetivo desenvolver pessoas que buscam 
aprender um ofício para a sua inserção ao mercado de trabalho ou reciclar e melhorar 
seus conhecimentos e habilidades profissionais para se manter atualizado. Os cursos 
são formações livres e podem ser feitos por todos: jovens e adultos, homens e 
mulheres. 

ATENDENTE DE FARMÁCIAS E DROGARIAS 

Em setembro, com a volta as aulas no formato híbridos, os alunos da turma 
de Atendente de Farmácias e Drogarias puderam participar de uma aula de 
apresentação e integração com as professoras Andrea Carla, Mariana Thereza e 
Roberta, onde elas abordaram logo no início o tema “O Atendente de Farmácia”, 
explicando, desta forma, o objetivo do curso, quem é o profissional, as atividades 
desenvolvidas pelo atendente de farmácia e a importância deste profissional no 
mercado de trabalho. Pelo fato de muitos alunos ainda se sentirem inseguros, também 
continuaram a assistir as videoaulas gravada pelas docentes, podendo assim, 
acompanhar o conteúdo sem maiores prejuízos.  

No mês de outubro, as aulas de Atendente de Farmácias e Drogarias 
ministradas pelas professoras Roberta, Andréa e Mariana Thereza, contaram com 
temas que abordaram as diferenças entre os tipos de farmácia, assim como as de 
manipulação e farmácias hospitalares, além de as docentes ainda abordarem as 
questões sobre os tipos de receitas médicas. Pelo fato de muitos alunos ainda se 
sentirem inseguros, eles também continuaram a assistir a videoaula gravada pelas 
docentes, podendo assim, acompanhar o conteúdo sem maiores prejuízos. 
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Em novembro, as turmas que vinham do formato híbrido puderam finalizar o 
seu curso de Atendente de Farmácias e Drogarias. As professoras Roberta, Mariana 
Thereza e Andrea Carla pôde fazer uma aula de revisão geral do curso dando término 
a essa turma que pode, desta forma, se formar e aprender muito sobre o curso em 
questão.  

 
Durante o mês de dezembro nas aulas ministradas pela professora Roberta 

foram contemplados temas sobre os locais de trabalho, onde os alunos puderam ver 
a diferença entre drogarias e farmácias, farmácias de manipulação e farmácia pública, 
além das farmácias hospitalares. Já a professora Andréa Carla trabalhou com os 
alunos o estudo do atendimento ao cliente, como realizar um atendimento diferenciado 
e de excelência. Em seguida, os alunos aprenderam sobre os tipos de medicamentos 
existentes no Brasil: Homeopático, Alopático e Fitoterápico. Já a professora Mariana 
pôde proporcionar aos alunos aulas sobre anatomia humana e fisiologia, além dos 
tipos de cliente e técnicas de venda, possibilitando aos alunos conhecimentos sobre 
os tipos de clientes e técnicas de venda. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

No mês de setembro, com a volta gradativa das aulas, as turmas de Assistente 
Administrativo voltaram no formato híbrido, onde as professoras Ângela Aparecida, 
Paula Regina, Andréa Carla e Jozita, puderam acolher os alunos que participaram e 
atender não somente os presenciais quanto os que não foram até a unidade, pois as 
videoaulas continuaram sendo disponibilizadas para os alunos na plataforma do 
CCPL. As docentes falaram sobre a comunicação entre os setores da empresa, rotina 
e importância de um relacionamento com as outras áreas. A área comercial da 
entrega, é o contato que a empresa tem com o cliente, onde surgem oportunidade de 
novos negócios e da fidelização de uma carteira de clientes. 

Para o mês de outubro, as professoras Ângela, Paula, Andrea e Jozita 
puderam compartilhar seus conhecimentos com as suas turmas abordando sobre as 
novas características que a pandemia trouxe para as áreas, o que se esperar, como 
se preparar para este novo momento e como se adaptar a essa nova fase. Os ramos 
de atividades e as obrigações contábeis de uma empresa. As docentes também 
explanaram sobre os setores de comunicações e área comercial e a importância do 
relacionamento entre os setores.  

Com a turma do Assistente Administrativo não foi diferente e o mês de 
novembro também teve boas-vindas e despedidas. As turmas do Assistente 
Administrativo que vieram do formato híbrido puderam finalizar os seus conteúdos 
através de uma aula de revisão e vídeos que possibilitaram maior entendimento da 
disciplina. As novas turmas, formaram-se e o alunos puderam aprender sobre as 
características de um profissional ideal, as regras de comportamento na empresa e 
estudos de caso oito e oitenta sobre equilíbrio emocional. 

Durante o mês de dezembro as aulas de Assistente Administrativo ministradas 
pelas professoras Jozita e Ângela contemplaram temas sobre a empresa, sua 
classificação e ramos de atividades. Já a professora Andréa realizou uma revisão do 
conteúdo aplicado ao decorrer do curso, com ênfase nos temas: Como melhorar a 
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escrita, o que contempla uma carta comercial, um comunicado, ata, ofício, circular, 
memorando, relatórios e seus conceitos, sanando dúvidas dos alunos. 

AUXILIAR CONTÁBIL / RH 

Em setembro, através do sistema híbrido de aulas, os alunos do Auxiliar 
Contábil/RH, puderam participar de um resumo completo sobre o significado e 
objetivos do curso em questão, onde a professora Ângela pode abordar questões 
como: tipos de empresas, por seu porte e número de colaboradores e faturamento 
mensal. Além disso, os alunos aprenderam sobre as diferenças de encargos e 
nomenclaturas, aprendendo o lado burocrático da contabilidade, sua área de atuação 
e os documentos necessários para cada porte de empresa. A docente ainda por meio 
das videoaulas pôde reforçar o conteúdo, suprindo também aqueles que não foram as 
aulas presenciais. 

 
No mês de outubro O curso de Auxiliar Contábil/RH continuou com o formato 

híbrido e os alunos puderam aprender sobre o papel da contabilidade geral, conceitos 
e objetivos, princípios da contabilidade e princípios da oportunidade. Foi desenvolvido 
também o processo de geração de pessoas e talentos em que os alunos entenderam 
o papel da contabilidade na organização e as políticas mais comuns na área da gestão 
de pessoas. Por meio das videoaulas também pôde atender aqueles alunos que não 
retornaram presencialmente. 

 
No mês de novembro, nas aulas de Auxiliar Contábil / RH, também houve 

novas turmas e as que finalizaram os conteúdos, as turmas que vinham do formato 
híbrido puderam finalizar os seus conteúdos formando assim, mais uma turma de 
Auxiliares Contábeis. As novas turmas também deram início neste mês de novembro, 
junto a professora Ângela, que pode fazer a integração com os alunos através de uma 
aula de inauguração, por meio de dinâmicas com a intenção de sondar a visão dos 
alunos sobre a área escolhida. As aulas também tiveram ênfase em departamento de 
recrutamento e seleção, departamento de medicina ocupacional e departamento de 
treinamento e desenvolvimento.      
  
No Auxiliar Contábil/RH, durante o mês de dezembro a professora Ângela pode 
finalizar uma turma e também inaugurar uma outra. Na turma que finalizou, a 
professora fez uma revisão geral do curso onde pode sanar as dúvidas dos alunos e 
encerrar com uma confraternização. Já com a turma iniciante, a professora 
apresentou toda a grade curricular do curso e deu uma visão geral para que os 
mesmos pudessem ter noção da área escolhida.  

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

No mês de setembro, nas unidades Parque dos Camargos, Parque Imperial e 
Engenho Novo, os alunos da turma de Auxiliar de Logística também puderam 
participar de uma aula muito produtiva com a professora Ângela, que possibilitou logo 
de início uma visão ampla de todo conteúdo que o curso oferece aos estudantes. De 
início, a turma aprendeu o que é a logística e sua história no mundo dos negócios, 
além da competitividade no mercado de trabalho atual na área em questão. A 
professora Andrea Carla também trabalhou o significado da Logística e como ela 
surgiu, explicando os principais conceitos. A docente também explicou por que a II 
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Guerra Mundial teve papel fundamental no desenvolvimento da ciência logística. Por 
meio das videoaulas também pôde atender aqueles alunos que não retornaram 
presencialmente. 

No mês de outubro, as professoras Andréa e Ângela ensinaram a parte de 
controle de estoques e como existem seus principais tipos, além de abordar as 
vantagens e desvantagens de ter o armazém próprio e de terceiros, as docentes ainda 
falaram sobre como fazer um inventário de produtos em geral na empresa para se ter 
um controle de estoque correto e organizado. Por apresentar-se em formato híbrido 
as aulas aconteceram mesclando presencial e online e as professoras 
disponibilizaram videoaulas aqueles que não compareceram em sala de aula. 

O mês de novembro ainda deu continuidade nas turmas de Auxiliar de 
Logística, onde a professora Ângela pode passar algumas ferramentas de sistemas 
integrados e os alunos aprenderam como este sistema é alimentado. A docente ainda 
falou sobre a facilidade do trabalho através desse sistema e o quanto ele ajuda na 
hora de fazer o controle de estoque. Já as aulas ministradas pela professora Andréa 
Carla, tiveram como tema abordado o “porquê” da logística ser essencial na 
sociedade.  

Durante o mês de dezembro a professora Ângela pôde fazer uma revisão 
sobre o conteúdo aplicado no decorrer do curso, também disponibilizou em vídeo aula 
o mesmo conteúdo para que, desta forma, os alunos pudessem aprender ainda mais 
sobre tudo que viram até o momento. Já a professora Andréa Carla abordou estudos 
sobre a importância da logística para prover a lucratividade nos serviços de 
distribuição, além de reduzir custos e organizar o fluxo de produtos e serviços. Por 
fim, foram realizados exercícios de fixação referente aos conteúdos para melhor 
processo de aprendizagem. 

AUXILIAR DE VETERINÁRIO E PET SHOP 

Em setembro, nas unidades Parque dos Camargos e Engenho Novo, com o 
retorno  das aulas no formato híbrido, o professor Wilson buscou em sua primeira aula 
abordar questões mais técnicas, como os equipamentos que devem ser usados para 
trabalhar na área escolhida, explicando sobre o uso dos objetos, dando assim 
conhecimento teórico aos alunos que também puderam aprender sobre o assunto por 
meio não somente da aula presencial, como também através de videoaulas que o 
professor disponibilizou na plataforma do CCPL, aqueles alunos que optaram por 
ainda continuar seus estudos no formato online e também aos que vieram 
presencialmente para que os mesmos pudessem absorver um conteúdo a mais dentro 
do que aprenderam em sala de aula. 

Em outubro, nas unidades Parque dos Camargos e Engenho Novo, o 
professor Wilson de Oliveira preparou e aplicou conteúdo para suas turmas com aulas 
práticas e teóricas, contemplando banho e tosa profissional em cães de pelos curtos 
e pelos longos. A parte teórica ficou disponível aos alunos que também puderam 
aprender sobre o assunto por meio de videoaulas disponibilizadas na plataforma do 
CCPL, aqueles alunos que optaram por ainda continuar seus estudos no formato 
online e aos que vieram presencialmente para que os mesmos pudessem absorver 
um conteúdo a mais dentro do que aprenderam em sala de aula. 
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No mês de novembro, nas unidades do Parque dos Camargo e Engenho 
Novo, os alunos do professor Wilson de Oliveira desenvolveram diversos conteúdos 
teóricos sobre as possibilidades de mercado de trabalho, empreendedorismo na área 
de Pet Shop e também, a comparação entre alimento caseiro e alimento 
industrializado, podendo fazer a classificação da ração (quanto a umidade que refere-
se a quantidade de água na ração), e quanto a quantidade (analisando a qualidade 
dos seus componentes). 

Durante o mês de dezembro nas turmas de Auxiliar de Veterinário e Pet shop 
tivemos uma mescla de finalizações e continuidade, onde as turmas que finalizaram 
passaram por uma aula de revisão completa sobre todos os temas que foram 
abordados durante o curso, aprendeu sobre banho profissional em um cão dando 
conhecimentos de higiene e saúde e criando destreza profissional. O professor Wilson 
ainda falou sobre o protocolo de vacinação e as doenças cobertas pelas vacinas 
polivalentes em cães e gatos. Completou - se as aulas do mês de dezembro falando 
sobre vacinas complementares e as doenças cobertas por elas. 

AUXILIAR DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

No mês de setembro, os alunos de Auxiliar de Técnico de Segurança no 
Trabalho realizaram as aulas com os professores Leandro, Josival e Andrea Carla, 
onde os docentes apresentaram uma introdução sobre a metodologia de trabalho 
juntamente a introdução do segurança do trabalho e seu conceito técnico. 
Explorando ainda mais o assunto, os professores destacaram o assunto por meio de 
videoaula que foi disponibilizada na plataforma para que assim, todos os alunos 
pudessem ter acesso ao conteúdo que agora acontece no formato híbrido. 

Em outubro, os professores Leandro, Josival e Andreia ensinaram neste mês, 
sobre medidas técnicas, e medidas educacionais, empregadas para prevenir 
acidentes eliminando todas as condições inseguras no trabalho com a implantação de 
novas práticas compreendendo os riscos ambientais relacionado ao trabalho, 
propondo medidas de prevenção, eliminando riscos de acidentes, fiscalizando e 
orientando os trabalhos. Os alunos puderam aprender por aula presencial e por meio 
de videoaulas disponibilizadas na plataforma do CCPL. 

No mês de novembro, os alunos de Auxiliar de Técnico de Segurança no 
Trabalho, tiveram a oportunidade através dos professores Josival, Leandro e Andrea 
Carla, de aprender sobre as doenças profissionais em que os alunos aprenderam a 
reconhecer, as mais recorrentes e os métodos de proteção coletiva. Também 
puderam aprender sobre os riscos ambientais e seus agentes de risco físico, químico, 
biológico, ergonômico e mecânico. Foram apresentados também as 36 normas 
regulamentadoras que compõem a área em questão, onde os docentes ainda falaram 
sobre a importância da inspeção de segurança no trabalho e quem faz as suas etapas. 

No mês de dezembro a professora Andréa Carla proporcionou aos alunos 
aulas de revisões sobre o mapa de riscos ambientais e PPP (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário), além de proporcionar resumos do conteúdo aplicado no decorrer do 
curso. Já o professor Leandro trabalhou com os alunos sobre a análise de acidentes 
STP (sem perda de tempo), sem afastamento e CPT (com perda de tempo), com 
afastamento. O professor Jozival proporcionou aulas que contemplavam a importância 
das Normas Regulamentadoras e a postura e disciplina do profissional, 
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conscientizando os colaboradores sobre os perigos e riscos no seu ambiente de 
trabalho. 

AUXILIAR DE CABELEIREIRO 

No mês de setembro, nas unidades Parque dos Camargos, Parque Imperial e 
Engenho Novo, o professor Genaro pôde agregar muito conhecimento nos alunos por 
meio de aula presencial e também videoaula, onde o mesmo pôde abordar no formato 
híbrido de ensino, questões sobre o atendimento ao cliente que frequenta o salão ou 
é atendido em casa, e também teoricamente neste primeiro momento de retorno, falar 
sobre os diferentes tipos de cortes e cabelos de acordo com a simetria do rosto do 
cliente, além de abordar assuntos sobre utensílios de trabalho e calorimetria. Os 
alunos puderam aprender por meio de aula presencial e videoaula. 

Nas aulas de Auxiliar de Cabelereiro do mês de outubro o professor Genaro 
trabalhou no formato híbrido de ensino e os alunos continuaram a ver as teorias sobre 
cortes de cabelo, ângulos, cortes retos e repicados. O professor desenvolveu o 
conteúdo tanto sobre cabelos masculinos quanto femininos. Os alunos puderam 
aprender por aula presencial e por meio de videoaulas disponibilizadas na plataforma 
do CCPL. 

No mês de novembro, o professor Genaro de Oliveira pode contemplar uma 
revisão geral do curso e também acrescentar seu conteúdo por meio de videoaulas. 
O docente desenvolveu aulas práticas de lavagem de cabelos curtos e escovação. 
Preparou e aplicou conteúdos programáticos tendo em vista objetivo de continuar 
aulas teóricas de cortes, como por exemplo: Ângulos, Cortes Retos, Repicados, 
Masculinos e Femininos. O professor desenvolveu também aulas práticas de lavagem 
de cabelo e como deve ser feita aplicação de química corretamente. 

No mês de dezembro, ocorreu a inauguração de uma nova turma do curso de 
Auxiliar de Cabeleireiro onde os alunos passaram por um processo de integração e 
deram início nas aulas com teorias sobre cortes de cabelo, ângulos e repicados, tanto 
feminino quanto masculino. O professor Genaro também trabalhou com os novos 
alunos o processo de lavagem de cabelos, explicando a teoria e realizando a prática. 
Também começaram o processo de escovar, com divisão do cabelo e finalização. 
Além disso, neste mês tivemos o encerramento de uma turma de Auxiliar de 
Cabeleireiro, em que o professor realizou revisão dos conteúdos, esclarecendo 
dúvidas e auxiliando os alunos. Por fim, aplicou avaliação final com correção. 

CAPACITAÇÃO DE BABÁS 

No mês de setembro, os alunos participaram de uma aula de apresentação 
com as professoras Roberta, Andrea Carla e Mariana Thereza, onde elas puderam 
acolhê-los e explicar sobre o formato híbrido de ensino neste momento de retorno as 
aulas. As docentes abordaram o tema “Etiqueta e Postura Profissional da Babá”, 
descrevendo os objetivos do curso e abordando questões sobre legislação vigente, 
atribuições do profissional da área e dicas importantes sobre a postura e etiqueta no 
cotidiano de trabalho. As temáticas ainda foram abordadas nas videoaulas 
disponibilizadas na plataforma do CCPL para que os alunos pudessem ter acesso ao 
conteúdo. 
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No mês de outubro, para a turma de Capacitação de Babás, a professora 
Mariana Thereza e Roberta, pôde aplicar os conhecimentos sobre a ECA (Estatuto da 
Criança e Adolescente), o conselho tutelar, e a responsabilidade como um profissional 
da área. As docentes também prepararam aulas reflexivas sobre exploração infantil e 
abuso, as principais patologias na infância, os cuidados e condutas além da 
adaptação do ambiente e rotinas da residência para a criança. 

No mês de novembro, as turmas de Capacitação de Babás puderam conhecer 
através das docentes Andréa Carla, Mariana Thereza e a Roberta, as patologias que 
mais incidem em crianças, também aprenderam sobre técnicas para amenizar a febre 
e conheceram o calendário de vacinas, podendo compreender a importância delas, 
além de saber como lidar com crianças portadoras com TDAH (transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade). 

As aulas do mês de dezembro da turma de Capacitação de Babás, 
ministradas pela professora Roberta tiveram encerramento neste mês, onde os alunos 
participaram de uma aula de revisão geral do curso com a finalização do conteúdo e 
encerramento desta turma. A professora Andréa também proporcionou aulas de 
revisão, onde os alunos puderam esclarecer dúvidas e relembrar os principais temas. 
Já a professora Mariana trabalhou com os alunos a responsabilidade da babá com a 
segurança das criança e em seguida, a conclusão do curso foi realizada e os alunos 
puderam terminar com uma confraternização.  

CUIDADOR DE IDOSOS 

No mês de setembro, as professora Mariana Thereza, Andrea Carla e 
Roberta, buscaram de forma geral mostrar a importância da área escolhida pelos 
alunos e contemplaram informações importantes sobre a formação e 
responsabilidades do cuidador de idosos, falou sobre os pré-requisitos que são 
necessários para entender as duas categorias de cuidador: Informal e Formal. As 
docentes explicaram que a profissão cuidador de idosos tem sido destaque nas 
últimas décadas, e estar capacitado para exercer essa atividade, coloca o profissional 
em destaque no mercado de trabalho. 

 
No mês de outubro, as professoras Roberta e Andrea planejaram e aplicaram 

os seguintes conteúdos nas aulas de Cuidador de Idosos: Importância de se cuidar 
para cuidar, diferença entre geriatria de gerontologia e senescência de senilidade; 
explanação e diálogo sobre sono e repouso, relação idoso e cuidador, prevenção de 
quedas e segurança do idoso; higiene e bem-estar físico, alterações na comunicação 
e nutrição do idoso. 

 
Em novembro, as aulas de cuidador de idosos também mesclaram entre as 

professoras Mariana, Roberta e a Andrea Carla. A professora Mariana deu 
continuidade na turma do formato híbrido de ensino, falando sobre a lei do exercício 
profissional, como colocar em prática o trabalho, a média salarial por região e os 
direitos do cuidador, além da carga horária de trabalho e a valorização do profissional 
de cuidador de idosos. Já a professora Roberta integrou os seus alunos dando uma 
visão geral sobre a grade curricular do curso em questão, falando sobre a profissão 
de Cuidador de Idosos, o atual cenário do Brasil.  Já na turma da professora Andréa 
Carla, foram contemplados conceitos específicos sobre a área em questão, onde os 
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alunos aprenderam a diferenciar geriatria de gerontologia, senescência e senilidade e 
foi explorado a relação entre idoso e cuidador. 

As turmas de Cuidador de Idosos no mês de dezembro tiveram uma mescla 
de finalização e continuidade, onde as professoras Mariana e Andréa encerraram suas 
aulas a partir de uma aula de revisão geral do curso e finalização do conteúdo. Já a 
professora Roberta abordou em suas aulas a segurança do idoso com uma dinâmica 
de grupo, em seguida, a docente possibilitou um debate sobre a prevenção de quedas. 
Ao final, tivemos a aplicação de avaliação final com correção para medir o 
desempenho dos alunos. 

DEPILAÇÃO PROFISSIONAL (DESIGN DE SOBRANCELHAS) 
 
Em setembro, na volta das aulas em formato híbrido, os alunos puderam 

aprender com as professoras Andréia e Elaine muitas novidades que foram replicadas 
em formato presencial e em videoaula, onde as docentes explicaram através de aula 
explicativa sobre anamnese completa, explanando o que é, para que serve e qual a 
função de cada item. Abordando os EPI’s, materiais utilizados em sala de aula e quais 
os cuidados extras as serem tomados durante este período de Covid. Falando 
também sobre doenças da pele (vitiligo, pano branco etc.) e doenças sexualmente 
transmissíveis (herpes, gonorreia, sífilis). O material utilizado durante o curso de 
depilação e design de sobrancelha foi apresentado e explicado para que a turma 
pudesse ter uma noção geral inicial. 

Em outubro, também no formato híbrido, as professoras Andreia Mendes e a 
Elaine enfatizaram as marcações e iniciou a depilação com instrumento pinça e cera 
quente com a turma. As docentes trabalharam com as alunas os biótipos cutâneos, 
tipos de ceras e depilação em pernas e axilas. Além disso, os conteúdos de aula 
presencial também foram abordados nas videoaulas disponibilizadas na plataforma 
do CCPL para que todos os alunos pudessem ter acessos. 

Para o mês de novembro, as turmas de Depilação Profissional e Designer de 
Sobrancelhas, tivemos turmas veteranas e início de nova turma. As aulas que deram 
continuidade falaram sobre depilação em pernas e axilas acrescentando a depilação 
em virilha, já a nova turma teve uma aula inaugural sendo aplicados conteúdos de 
biossegurança e normas da vigilância sanitária (Anvisa) para áreas da estética. A 
docente ainda pode explorar sobre as vestimentas e os comportamentos de um 
profissional da área, contemplando também a teoria sobre as peles seus tipos e os 
pelos. Foi falado sobre como utilizar o instrumento paquímetro para marcações de 
esboços perfeitos das sobrancelhas. 

O mês de dezembro também mesclou as aulas de Depilação Profissional e 
Designer de Sobrancelhas, ministradas pelas professoras Elaine e Andréa, onde as 
turmas que finalizaram, participaram de aulas que contemplaram a revisão geral do 
curso e a turma inaugural, participou da integração entres as professora e os alunos, 
onde as docentes aplicaram conteúdos sobre biossegurança, normas de vigilância 
sanitária (ANVISA), para a área de estética,  foi abordada também uma aula 
explicativa sobre as patologias do pelo e da pele, as doenças sexualmente 
transmissíveis, e doenças de pele e do pelo. 
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EMPREENDEDORISMO 

Em setembro, no retorno formato híbrido da turma de Empreendedorismo as 
professoras Ângela, Paula e Andrea Carla, fizeram suas apresentações e de forma 
resumida mostrou aos alunos os objetivos do curso e sua importância no mercado de 
trabalho, destacou o que é ser um empreendedor e as tendências atuais.  Foram 
desenvolvidas dinâmicas em que os alunos criam a empresa deles com um produto 
diferenciado no mercado para eles aprenderem a se destacar no mundo dos negócios. 
A professora passou o conteúdo por meio de aula presencial e videoaula. 

No mês de outubro, as professoras Andréa, Ângela e Paula  planejaram e 
aplicaram os seguintes assuntos nas aulas de empreendedorismo: estudo de caso da 
Starbucks, com explanação sobre o que é um Modelo de Negócios e para que serve; 
análise e conversa sobre quem são os Stakeholders e sua importância; Conhecer 
melhor os acionistas, fornecedores e credores; Roda de Conversa sobre Missão, 
Visão e Valores, a importância e como defini-los; Explanação e diálogo sobre como 
desenvolver produtos e serviços. 

Novembro teve aulas bem dinâmicas na área do Empreendedorismo, onde as 
professoras Ângela, Paula Sluce e Andréa puderam passar aos alunos questões 
sobre marcas e patentes e para que servem os registros de criação delas. Foi também 
explicado os conceitos de missão, visão e valores, onde os alunos puderam criar 
modelos para as próprias empresas e aprenderem sobre gestão de pessoas, onde 
formaram equipes de trabalho para empresa que criaram, conceituaram toda a parte 
de treinamento e desenvolvimento para os colaboradores e formação de cargos e 
salários, enaltecendo com muito conhecimento o aprendizado dos alunos neste mês. 

No mês de dezembro no curso de Empreendedorismo ministrado pelas 
professoras Ângela e Jozita, os alunos puderam iniciar uma turma onde foi passado 
todo conteúdo programático para que os mesmos tivessem uma visão da grade 
curricular. As docentes ainda falou sobre um resumo bem completo sobre o que faz 
um empreendedor. Ao final, tivemos a conclusão de turmas com a aplicação de 
revisão dos principais temas, e avaliação final com correção. Já a professora Andréa 
explanou sobre o conceito de dinâmica de vendas, marketing e os seus métodos, 
assim como o atendimento ao consumidor e representação comercial. Além de 
realizar um resumo do conteúdo aplicado no decorrer do curso através de uma 
avaliação 

ESTÉTICA CORPORAL 

Em setembro, na estética corporal a turma também voltou de forma híbrida 
alternando entre aulas presenciais e videoaulas que abordaram assuntos importantes 
dentro da área em questão. As professoras Elaine, Paula Costa e Andreia, falaram 
sobre biossegurança, higiene e conduta de um profissional da estética. Além disso, 
ensinou como preencher a ficha de anamnese e sua relevância. Foi falado sobre 
perimetria e enquadramento para fotos, além das patologias (tipos de celulite, flacidez 
e tipos de pele). Os assuntos foram abordados também na videoaula para que, desta 
forma, todos os alunos pudessem receber o conteúdo do curso. 
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Em outubro, na Estética Corporal a turma também continuou com aulas no 
formato híbrido. As professoras Ângela, Paula e Elaine trabalharam com os alunos 
massagem modeladora e redutora, explicou os movimentos e técnicas utilizadas. 
Também explanou sobre as indicações e contraindicações da massagem. A turma 
pôde também aprender sobre a drenagem linfática. Os conteúdos de aula presencial 
também foram abordados nas videoaulas disponibilizadas na plataforma do CCPL 
para que todos os alunos pudessem ter acesso. 

A turma de Estética Corporal no mês de novembro, pôde aprender por meio 
das professoras Elaine, Paula Costa e Andréia, muitos movimentos que acrescentam 
no dia a dia da profissão escolhida. Neste mês, o foco das aulas foi sobre as manobras 
de drenagem linfática e sobre as massagens modeladoras e redutoras onde as 
professoras foi explicando passo-a-passo para que os movimentos fossem leves e ao 
mesmo tempo eficazes. As alunas puderam colocar em prática o aprendizado por 
meio de modelos que levaram as aulas e fazendo os movimentos de massagem umas 
nas outras, desta forma, puderam sentir a eficácia do procedimento e a forma correta 
de aplicar os movimentos nas futuras clientes. 

No mês de dezembro às aulas de Estética Corporal também tiveram suas 
finalizações e suas continuações, na aula de finalização os alunos puderam participar 
de uma revisão geral do curso aprendendo e sanando dúvidas sobre todo o conteúdo 
aprendido até o momento. A professora Elaine Cristine trabalhou com os alunos sobre 
bandagem, gesso terapia e bambu terapia. Já nas aulas da professora Paula Costa 
contemplaram assuntos sobre perimetria, enquadramento para fotos, cosmetologia, 
dinâmica em grupo e aulas teóricas e práticas. A professora ainda falou sobre o 
movimento das mãos e também sobre peeling corporal e hidratação. 

ESTÉTICA FACIAL 

No mês de setembro, nas unidades Parque dos Camargos, Parque Imperial e 
Jardim Paraiso, com o retorno da turma de estética facial, também em formato híbrido, 
as professoras Andréia e Elaine buscaram trabalhar de forma igualitária entre os 
alunos que participaram presencialmente e os que assistiram por videoaula, 
abordando assuntos importantes da disciplina tanto em sala de aula quanto em 
videoaula. Foi falado a respeito da anamnese e sua importância para conhecer qual o 
tipo de pele que será trabalhado, informando sobre todas os dados necessários para 
um bom atendimento. Analisando a possível existência de pussulas, cravos, espinhas 
e o tipo de pele como mista, oleosa, acneica.  

No mês de outubro as aulas de Estética Facial continuaram no formato híbrido 
e a professora Elaine trabalhou com os alunos acnes e seus graus, tratamentos 
recomendados, limpeza de pele simples e limpeza de pele profunda. Além disso, os 
alunos também aprenderam sobre melasmas, cloasmas e hipercromias com seus 
respectivos tratamentos. A professora também buscou trabalhar de forma igualitária 
entre os alunos que participaram presencialmente e os que assistiram por videoaula, 
abordando assuntos importantes da disciplina tanto em sala de aula quanto em 
videoaulas disponibilizadas na plataforma do CCPL. 

O mês de novembro para as turmas de Estética Facial também foi de muito 
aprendizado e melhoria diante a área em questão. As professoras Elaine e Andréia 
aplicaram diversas aulas práticas para o tratamento de acne e dinâmicas para 
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identificar biótipos cutâneos e graus de acnes, as docente também abordaram as 
práticas para tratamentos de melasma, suas indicações e contraindicações mostrando 
de forma pratica o cotidiano de trabalho para as alunos, onde as mesmas puderam 
trazer suas modelos para aplicar o tratamento no rosto de suas prováveis clientes. A 
também aplicar as informações por meio das vídeo aulas, já que o curso em questão 
continua no formato híbrido de ensino. 

Durante o mês de dezembro às aulas de Estética Facial também tiveram suas 
finalizações e suas continuações, na aula de finalização os alunos puderam participar 
de uma revisão geral do curso aprendendo e sanando dúvidas sobre todo o conteúdo 
aprendido até o momento. Já nas aulas que deram continuidade ministradas pelas 
professoras Elaine e Andréia puderam proporcionar aulas que possibilitaram a 
integração entre as docentes e alunos, abordando assuntos como biossegurança, 
normas de vigilância sanitária (ANVISA) para estética, além da ficha de anamnese. 

MANICURE E PEDICURE 

No mês de setembro, com o retorno híbrido das aulas de Manicure Pedicure, 
os alunos puderam participar de uma aula teórica muito produtiva em questão de 
conhecimento dentro da área em específico. As professoras Elaine, Mariana e 
Andreia, falaram sobre as tendências atuais das decorações e formatos de unha, 
dando ênfase a questões muito pertinentes ao se fazer as unhas da cliente, levando 
em consideração a sua real essência. A videoaula apresentada aos alunos abordou a 
temática podendo suprir aqueles que não vieram presencialmente. 

Para o mês de outubro, nas aulas das professoras Mariana Miranda e Andreia, 
as turmas de Manicure e Pedicure contaram com alguns conteúdos aplicados com os 
seguintes temas: Qualificação; Atitudes Pessoais, Atitudes Profissionais; Saberes 
Específicos do Profissional. As docentes também explicaram sobre algumas 
patologias de Dermatite de Contato, Disidrose, Psoríase e Vitiligo, pôde destacar 
sobre bactérias e os parasitas da pele e como cada um desse se prevenir para evitar 
esses parasitas, tanto no profissional, quanto no cliente. 

 
No mês de novembro, as aulas de Manicure e Pedicure, consistiram em aulas 

que explanaram a cuticulagem dos pés, seguindo o procedimento de limpar as unhas, 
polir, usar emoliente para facilitar a remoção das cutículas (utilizando neste caso o 
algodão embebido em água), utilizando a espátula de metal para empurrar a cutícula 
e o alicate para cutilar finalizando com esmaltação. A docente pode revisar a aula 
dando ênfase as questões de estética do trabalho e finalização de acabamento com 
perfeição, explicando também formas de não deixar nenhum tipo de resíduo nas 
unhas. 

No mês de dezembro nas aulas ministradas pelas professoras Elaine e 
Andréia contemplaram assuntos sobre atendimento ao cliente com contagem de 
tempo e confecção das unhas das mãos e dos pés. Além disso, enfatizaram a 
cutilagem das unhas, juntamente com a esmaltação e limpeza. Já a professora 
Mariana, proporcionou aulas sobre a formação e qualificação profissional, atitudes 
pessoais e profissionais, também ensinaram sobre doenças de pele tais como: 
dermatite, desidrose, psoríase, vitiligo, entre outras. 
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MASSOTERAPIA 

No mês de setembro, retornando a sala de aula, porém, em formato híbrido, 
os alunos do curso de auxiliar de massoterapia tiveram uma aula rica em 
conhecimentos por parte das professoras Paula Costa e Mariana Miranda, onde as 
mesmas ensinaram sobre a introdução a massoterapia, a preparação dos 
procedimentos, a postura do profissional, a segurança e a higiene tanto pessoal 
quanto do ambiente. As docentes ainda explicaram sobre fichas de anamnese e sua 
importância diante aos atendimentos. Na parte prática, os alunos tiveram contato com 
a massagem Do In acupressão e drapejamento. A videoaula disponibilizada abordou 
a temática de sala de aula para manter atualizados os alunos que não foram ao 
presencial. 

No mês de outubro, com as turmas na modalidade híbrida, as professoras 
Mariana Miranda e Paula trabalharam com os alunos os movimentos das mãos, 
massagem ocidental e quick massagem. Além disso, explicaram para os alunos as 
indicações e contraindicações. Também ensinou aos alunos massagem clássica, 
massagem relaxante e massagem laboral. Os alunos puderam realizar a prática e fixar 
o conteúdo aprendido. Os conteúdos de aula presencial também foram abordados nas 
videoaulas disponibilizadas na plataforma do CCPL para que todos os alunos 
pudessem ter acesso. 

Em novembro, a turma de Auxiliar de Massoterapia pode dar continuidade em 
suas aulas no formato híbrido, através da professora Paula Costa, onde a mesma 
trabalhou com pedras quentes e bambuterapia falando sobre suas indicações e 
contraindicações, as alunas puderam ter aulas teóricas e práticas nesse segmento. 
Já a professora Mariana Miranda, aplicou para sua turma, aulas práticas de 
massagem sueca e desportiva, sistema circulatório, massagem modeladora, 
massagem clássica relaxante e drenagem linfática. 

 
Durante o mês de dezembro as professoras Miranda e Paula puderam 

proporcionar aos alunos de Auxiliar de Massoterapia revisões de todo conteúdo 
aplicado durante o curso, realizando manobras, revisando os tipos de massagem, 
esclarecendo todas as dúvidas dos alunos, gerando assim, novas turmas de 
formados.  

PORTARIA E RECEPÇÃO 

Em setembro, nas unidades Parque dos Camargos, Parque Imperial, 
Engenho Novo, com as aulas voltando em formato híbrido, através da professora 
Ângela a turma de portaria e recepção também teve a oportunidade de agregar 
importantes conhecimentos dentro da área em questão, onde a professora abordou 
de forma expositiva alguns temas relacionados as práticas no exercício da função do 
profissional da portaria e recepção. Entre os temas esclarecidos estão: O que é ser 
um porteiro e um recepcionista de sucesso. Qual o perfil e formação adequada para 
a área. Será falado o que precisa para se ter um ambiente organizado e seguro. Na 
videoaula, o assunto foi replicado para que os alunos possam interagir de forma 
igualitária.  

No mês de outubro, nas unidades do Parque dos Camargos, Engenho Novo 
e Parque Imperial, os alunos da turma de Portaria e Recepção puderam dar 
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continuidade nas aulas com os conteúdos abordados de forma expositiva, todos 
relacionados ao exercício da função do profissional da portaria e recepção, no que 
tange a segurança preventiva do local de trabalho e nas imediações. Ao longo das 
aulas, foram trabalhados assuntos de segurança de condomínio, estudos de casos e 
equipamentos de segurança. 

Durante o mês de novembro a turma de Portaria e Recepção pode aprender 

e muito com a professora Ângela, durante as aulas os alunos aprenderam sobre 

atendimento telefônico e atendimento ao público de uma forma clara e objetiva, 

também aprenderam a parte de comunicação empresarial. A docente ainda retomou 

o conteúdo como revisão, destacando métodos e formas de diferentes 

comportamentos relacionados a comunicação empresarial. 

No mês de dezembro os alunos de Portaria e Recepção puderam aprender 
muito sobre a área em questão através da professora Angela. A docente proporcionou 
aos alunos uma aula de revisão sobre os principais conteúdos abordados durante o 
curso, com o intuito de aplicar uma avaliação para mensurar o nível de entendimento 
e assimilação dos alunos.  

 

ATIVIDADES EXTRAS  

CYBER E BRINQUEDOTECA  

Neste ano, de janeiro a agosto devido as unidades estarem fechadas para 
atendimento presencial em decorrência a pandemia, os espaços não foram abertos 
para o público.  

 
Entre os meses de setembro a dezembro o espaço foi utilizado nas unidades 

do Parque dos Camargos e Jardim Paraíso e Parque Imperial, o cyber e brinquedoteca 
foram usufruídos por munícipes em geral, além de alunos e professores que puderam 
fazer pesquisas e interagir com jogos a fim de enriquecer ainda mais o conhecimento 
e aprendizado, buscando assim suprir de diversas formas as necessidades daqueles 
que frequentam os espaços. As atividades foram observadas por recreadores e 
professores de acordo com a necessidade. 

 
Na unidade do CCPL Engenho Novo o espaço não foi utilizado para uso dos 

munícipes devido estar passando por um processo de manutenção dos computadores 
e reajustes ao que se direciona as mesas de jogos e entretenimento. 

Fotos: Cyber e Brinquedoteca 
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SALA LÚDICA 

Neste mês, a brinquedoteca não foi utilizada devido a manutenção que o espaço está 
passando para melhor adaptar as atividades presenciais. 

 

TREINAMENTO DE COLABORADORES 

Nos meses de janeiro a agosto, o treinamento aconteceu pela plataforma 

online, onde os colaboradores tiveram acesso aos vídeos e apostila com o conteúdo 

do mês. Entre os meses de setembro a dezembro os treinamentos foram presenciais 

ministrado pela palestrante Ângela Franco que focou nas questões da criatividade, 

assim como ela pode ser treinada e desenvolvida. Durante o treinamento, os 

colaboradores realizaram dinâmicas desenvolvendo o trabalho em equipe, 

pensamento estratégico e criativo.  

Fotos: Treinamento Online  
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Fotos: Treinamento Presencial 
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REDES SOCIAIS – FOTOS DAS ATIVIDADES E AULAS EAD 

Como forma de interagir com os alunos, entre os meses de janeiro a agosto os 

alunos nos enviaram fotos e vídeos de momentos durante as aulas online, e este 

compilado de registros foi publicado nas redes sociais. Esta iniciativa gerou 

engajamento para novos alunos, além de motivar o grupo de estudos, que conseguem 

acompanhar os colegas da turma para a continuação das aulas.  

Fotos: Atividades e Aulas EAD – Primeiro Trimestre/2021  
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Fotos: Atividades e Aulas EAD – Segundo Trimestre/2021  
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Fotos: Atividades e aula Presenciais– Terceiro Trimestre/2021  

FOTOS: CCPL ENGENHO NOVO  
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FOTOS: CCPL PARQUE DOS CAMARGOS 
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FOTOS: CCPL JARDIM PARAÍSO 
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FOTOS: CCPL PARQUE IMPERIAL  
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Fotos: Atividades e aula Presenciais– Quarto Trimestre/2021  

Todas as aulas seguiram os protocolos de atendimento e higiene, com uso de 
máscara e álcool em gel nas salas e nos ambientes do CCPL. Os alunos estão 
retornando gradativamente conforme orientação e informações de cuidados 
importantes para evitarmos contaminações nos espaços.  

OUTUBRO/2021 
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NOVEMBRO/2021 
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DEZEMBRO/2021 
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ATIVIDADES EXTRAS REALIZADAS NO ANO  

Primeiro Trimestre 

No primeiro trimestre do ano não houve atividades extras pedagógicas devido a 
situação emergente da pandemia do COVID-19. 

Segundo Trimestre 

ABRIL/2021 

Fotos: Campanha Embarque na Leitura “Qual o seu livro favorito?”  

 

Fotos: Live – Embarque na Leitura 
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MAIO/2021 

Fotos: Campanha Mês do Trabalhador  

 

Fotos: Reformulações e Melhorias Imagem & Som 
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JUNHO/2021 

Fotos: Campanha - Semana Mundial do Meio Ambiente 

 

Fotos: Reformulações e Melhorias Imagem & Som 
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JULHO/2021  

FÉRIAS DIVERTIDAS – SITE E REDES SOCIAIS  

Todos os anos, durante o recesso do mês de julho e também durante as férias 
escolares de dezembro a janeiro, os CCPL’s elaboram uma animada programação 
com aulas abertas, brincadeiras e muita recreação. 

 
Como ainda não podemos seguir com nossas atividades presenciais, esse ano 

faremos o "Férias Divertidas - Em Casa". Por isso, convidamos nossos professores e 
alunos a compartilharem conosco fotos das brincadeiras que mais gostavam quando 
eram crianças ou que brincam até hoje com suas famílias. 

 

FESTA JULINA – SITE E REDES SOCIAIS  

Todos os anos, durante o mês de julho, os CCPL’s promovem atividades de 

recreação, aulas abertas e as tradicionais festas julinas. Isso por que, neste período 

nossos alunos estão em recesso escolar e podem passar mais tempo participando de 

atividades de lazer dentro das unidades. 

Por causa da pandemia, tanto o projeto 'Férias Divertidas', quanto o nosso 

tradicional "Arraiá no CCPL", não poderão acontecer presencialmente. Mas, para 

recordar esse tempo bom de atividades lúdicas e grandes eventos, que sempre 

contaram com apresentações culturais, brincadeiras e comidas típicas em nossas 
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quatro unidades, realizamos pelo segundo ano consecutivo nossa 'Festa Julina 

Online'. 

Por isso, preparamos uma série de vídeos de brincadeiras típicas unindo o 

projeto 'Férias Divertidas' e a 'Festa Julina Online'. Os vídeos foram publicados no 

aplicativo de compartilhamento de imagem Instagram e também no youtube.  

 
 

AGOSTO/2021  

DIA DO FOLCLORE BRASILEIRO 

No dia 22 de agosto, comemoramos o Dia do Folclore Brasileiro, e para celebrar 

esta data, os alunos e professores do curso de teatro dos Centros de Capacitação 

Profissional e Lazer de Barueri gravaram um criativo vídeo em comemoração a esta 

data. Muito engraçado e atual, o roteiro é de autoria dos próprios participantes. 

Esbanjando carisma, a professora de Artes Cênicas, Gisele Winter, juntamente 

com o professor de dança e teatro, Mateus Rafael, fizeram uma encenação conjunta 

com seus alunos, na qual interpretam os principais personagens folclóricos, em 

história autoral, que batizaram de “Folclore Esquisito”. 

O vídeo apresenta de forma animada os personagens mais icônicos do folclore 

brasileiro, como Saci, Curupira, Iara, Boto Cor-de-rosa, Cuca, Boitatá e Mula Sem 

Cabeça. Além de muito divertido, o conteúdo aborda de forma dinâmica e atual 
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algumas tradições e manifestações culturais brasileiras, ressaltando a importância de 

manter os cuidados em tempos de pandemia. 

 

 

SETEMBRO/2021  

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO CCPL 

Com a volta presencial gradativa a partir do primeiro dia do mês de setembro, 
os alunos e munícipes puderam voltar a frequentar as aulas que iniciaram aos poucos 
e também os espaços externos do CCPL. Como homenagem aos que voltaram, para 
demonstrarmos a nossa alegria, confeccionamos um quadro em azul, representando 
o céu e a cada aluno que chegasse, convidávamos a colar uma estrela, da qual ela a 
representava. A ideia foi mostrar que nosso CCPL brilha muito mais com a presença 
de cada aluno que retorna ao local. 

O polo pôde se adaptar de maneira a trazer segurança e respeitar os protocolos 
contra o COVID-19, desta forma, o novo formato contou com a colaboração da equipe 
desde o portão até os espaços internos e externos da unidade. 

Na entrada a aferição da temperatura foi implantada e o álcool em gel também 
a todos os que entrassem. Nas salas de aula, as cadeiras foram marcadas para que 
os assentos fossem ocupados respeitando o distânciamento. 

Na recepção, foram colocados obstáculos para impedir a aproximação e, desta 
forma, também respeitar o distânciamento.  

Além desses cuidados, o uso da máscara e o álcool em gel foram obrigatórios 
em todos os ambientes, proporcionando um ambiente mais seguro e higienizado 
possível. 
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Fotos: Retorno Presencial no CCPL – CCPL ENGENHO NOVO 

 

Fotos: Retorno Presencial no CCPL – CCPL PQ DOS CAMARGOS 
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Fotos: Retorno Presencial no CCPL – CCPL JD PARAÍSO 
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Fotos: Retorno Presencial no CCPL – CCPL PQ IMPERIAL 
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OUTUBRO/2021  

 
MÊS DAS CRIANÇAS 

No mês de outubro, os CCPL’s promoveram atividades especiais, em 

comemoração ao ‘Dia das Crianças’, celebrado oficialmente no dia 12. As iniciativas 

foram especialmente pensadas para alegrar, divertir e entreter a garotada nas quatro 

unidades. Ao final das atividades os participantes receberam doces e pipoca, fechando 

o dia com muita alegria e diversão. 

Fotos: Mês das Crianças  
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DEZEMBRO/2021  

ALUNOS FORMANDOS – EIXO EMPREGO E RENDA  

Em dezembro algumas turmas do eixo emprego e renda do CCPL Engenho Novo 

concluíram o conteúdo de aula, certificando alunos nos cursos de, ao fim os alunos 

receberam os certificados de conclusão de curso.  

Fotos: Formandos – Eixo Emprego e Renda (CCPL Engenho Novo) 

 

 

Fotos: Formandos – Eixo Emprego e Renda (CCPL Pq Dos Camargos) 
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Fotos: Formandos – Eixo Emprego e Renda (CCPL Jardim Paraíso) 

 

Fotos: Formandos – Eixo Emprego e Renda (CCPL Parque Imperial) 

 

INAUGURAÇÃO – CCPL JARDIM FLÓRIDA   

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social – SADS, inaugurou no dia 04 de dezembro, a mais nova 

unidade do CCPL Barueri, o Centro de Capacitação Profissional e Lazer ‘Abade 

Gonzaga dos Santos’. Localizado na rua das Orquídeas, 62, entre os bairros do Jardim 

Flórida e Jardim Califórnia, o novo equipamento também é administrado pelo Instituto 

Ânima. 

A inauguração contou com a presença do prefeito Rubens Furlan, da primeira 

dama Sonia Furlan, do vice-prefeito e secretário de Obras Beto Piteri, da secretária 

de Assistência e Desenvolvimento Social Dra. Adriana Bueno Molina, da deputada 

Bruna Furlan, demais autoridades, bem como dos moradores do bairro e da região. O 

evento recebeu ainda diversas atrações e apresentações feitas pelos alunos e 

professores de outras unidades do CCPL Barueri, que encantaram todo o público. 
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Fotos: Inauguração – CCPL Jardim Flórida 
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER  

Relatório – Equipe Psicossocial Trimestral 

a) Trabalho Psicossocial 

Seguindo a proposta do projeto de Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos, trabalhando as questões de vulnerabilidade social, com o objetivo de 

proporcionar a inclusão social, orientação profissional e comportamental. 

Fortalecer e articular a rede de proteção social do território através de 

encaminhamentos da demanda conforme a necessidade. Oportunizar o acesso às 

informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento e a interação dos beneficiários e seus familiares. 

Trabalho realizado através de acolhimentos, escutas, mediação de conflitos, 

atividades socioeducativas, encaminhamentos e acompanhamentos. 

b) Pandemia (COVID-19) 

A pandemia de COVID-19 está sendo estressante para muitos e as 

sensações de medo e ansiedade podem ser ainda piores para aqueles que precisam 

estar em isolamento. Mas às vezes tudo o que você precisa é de uma voz amiga, 

livre de julgamentos para desabafar um pouco ou de alguém que te dê uma 

orientação. 

Por isso, a Equipe Psicossocial realizou o acolhimento e ofereceu orientações 

aos munícipes, sendo elas presenciais ou por telefone. Para este atendimento, basta 

agendar um horário ligando em uma de nossas unidades. Neste mês de setembro 

retornamos aos encontros presenciais, com atendimentos das 08h ás 14h.  

Para agendar um atendimento com a Equipe Psicossocial o munícipe irá 

entrar em contato com a recepção e verificar os horários disponíveis e assim 

agendar um primeiro encontro por telefone ou presencial. Caso o atendimento seja 

presencial, será obrigatório o uso de máscara, conforme as orientações do 

distanciamento social (Decreto Nº 59.360, de 15 de Abril de 2020). 
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Ações Psicossociais  

 

Mês: Janeiro/2021 

 

Mês: Fevereiro/2021 

 

Mês: Março/2021 

 

Mês: Abril/2021 

 

 

Unidade

Engenho novo

Pq. dos Camargos

Pq. Imperial 

Jd. Paraíso

Jaragua Mirim 

Jardim Florida 

Total

12

1288

25

10

Dados - Anual 2021

936

Beneficiários Ações

232

1582

231

336

3120

220

332

477

15

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11

Pq. dos Camargos 8 4 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

Pq. Imperial 5 5 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 6 35

Jd. Paraíso 9 6 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 10 36

Total 34 26 2 4 1 3 0 0 2 60 0 0 0 0 39 93

Total de AçõesAtividades 

Psicossociais

Atendimento             

Psicossocial

Articulação em 

Rede
Encaminhamentos

Acompanhamento 

de Aulas 

Mediação de 

Conflito

Atividade 

Psicossocial
Visita Domicialiar

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 9 5 1 1 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 11 31

Pq. dos Camargos 10 10 3 3 1 1 6 6 1 25 0 0 0 0 21 45

Pq. Imperial 6 6 0 0 0 0 1 2 1 25 0 0 0 0 8 33

Jd. Paraíso 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17 13

Total 41 32 4 4 1 1 7 8 3 75 0 0 1 2 57 122

Encaminhamentos
Acompanhamento 

de Aulas 

Atividade 

Psicossocial
Visita Domicialiar

Mediação de 

Conflito
Total de AçõesAtividades 

Psicossociais

Atendimento             

Psicossocial

Articulação em 

Rede

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 15 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15

Pq. dos Camargos 7 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8

Pq. Imperial 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Jd. Paraíso 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17

Total 43 38 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47 42

Atividades 

Psicossociais

Encaminhamentos Acompanhamento Atividade Articulação em Mediação de Visita DomicialiarAtendimento             Total de Ações

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 20 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18

Pq. dos Camargos 7 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7

Pq. Imperial 16 11 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13

Jd. Paraíso 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 19

Total 67 51 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 76 57

Mediação de 

Conflito

Atividade 

Psicossocial
Visita Domicialiar Total de AçõesAtividades 

Psicossociais

Atendimento             

Psicossocial

Articulação em 

Rede
Encaminhamentos

Acompanhamento 

de Aulas 
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Mês: Maio/2021 

 

Mês: Junho/2021 

 

Mês: Julho/2021 

 

Mês: Agosto/2021 

 

Mês: Setembro/2021 

 

 

 

 

 

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 24 16 1 1 0 0 0 0 1 285 0 0 0 0 26 302

Pq. dos Camargos 22 18 0 0 1 1 0 0 1 577 0 0 0 0 24 596

Pq. Imperial 7 5 0 0 0 0 0 0 1 211 0 0 0 0 8 216

Jd. Paraíso 19 16 0 0 0 0 0 0 1 154 0 0 0 0 20 170

Total 72 55 1 1 1 1 0 0 4 1227 0 0 0 0 78 1284

Total de AçõesAtividades 

Psicossociais

Atendimento             

Psicossocial

Articulação em 

Rede
Visita Domicialiar

Mediação de 

Conflito
Encaminhamentos

Acompanhamento 

de Aulas 

Atividade 

Psicossocial

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 14 14 0 0 0 0 0 0 1 312 0 0 0 0 15 326

Pq. dos Camargos 31 31 1 1 1 1 0 0 1 616 0 0 0 0 34 649

Pq. Imperial 19 17 0 0 0 0 0 0 1 247 0 0 0 0 20 264

Jd. Paraíso 19 13 2 2 0 0 0 0 2 203 0 0 0 0 23 218

Total 83 75 3 3 1 1 0 0 5 1378 0 0 0 0 92 1457

Total de AçõesVisita DomicialiarAtendimento             
Atividades 

Psicossociais

Encaminhamentos Acompanhamento Atividade Articulação em Mediação de 

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11

Pq. dos Camargos 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Pq. Imperial 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Jd. Paraíso 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14

Total 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32

Articulação em 

Rede
Total de AçõesVisita Domicialiar

Atendimento             

Psicossocial

Mediação de 

ConflitoAtividades 

Psicossociais

Encaminhamentos
Acompanhamento 

de Aulas 

Atividade 

Psicossocial

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 32 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 26

Pq. dos Camargos 26 23 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 24

Pq. Imperial 29 22 0 0 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 31 29

Jd. Paraíso 22 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18

Total 109 89 3 0 2 2 0 0 1 6 0 0 0 0 115 97

Total de AçõesVisita Domicialiar
Atendimento             

Psicossocial

Mediação de 

ConflitoAtividades 

Psicossociais

Encaminhamentos
Acompanhamento 

de Aulas 

Atividade 

Psicossocial

Articulação em 

Rede

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 15 14 0 0 0 0 0 0 4 50 0 0 0 0 19 64

Pq. dos Camargos 17 14 2 4 1 1 0 0 6 65 0 0 0 0 26 84

Pq. Imperial 13 11 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 18 42

Jd. Paraíso 7 7 4 4 0 0 0 0 8 77 0 0 1 3 20 91

Total 52 46 6 8 1 1 0 0 23 223 0 0 1 3 83 281

Total de AçõesVisita Domicialiar
Atendimento             

Psicossocial

Mediação de 

ConflitoAtividades 

Psicossociais

Encaminhamentos
Acompanhamento 

de Aulas 

Atividade 

Psicossocial

Articulação em 

Rede
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Mês: Outubro/2021 

 

Mês: Novembro/2021 

 

Mês: Dezembro/2021 

 

Consolidado Trimestral 

 

 

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 11 11 0 0 0 0 0 0 2 29 0 0 0 0 13 40

Pq. dos Camargos 9 9 1 1 1 1 0 0 3 42 0 0 0 0 14 53

Pq. Imperial 9 8 2 2 0 0 1 8 2 19 0 0 0 0 14 37

Jd. Paraíso 22 15 5 15 1 1 0 0 2 20 0 0 3 14 33 65

Total 51 43 8 18 2 2 1 8 9 110 0 0 3 14 74 195

Total de AçõesAtividades 

Psicossociais

Atendimento             

Psicossocial

Articulação em 

Rede
Encaminhamentos

Acompanhamento 

de Aulas 

Mediação de 

Conflito

Atividade 

Psicossocial
Visita Domicialiar

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 14 12 1 2 0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 17 37

Pq. dos Camargos 17 17 0 0 0 0 0 0 2 55 0 0 0 0 19 72

Pq. Imperial 9 9 0 0 0 0 2 7 1 17 0 0 0 0 12 33

Jd. Paraíso 11 8 1 3 0 0 1 7 2 23 0 0 0 0 15 41

Total 51 46 2 5 0 0 3 14 7 118 0 0 0 0 63 183

Encaminhamentos
Acompanhamento 

de Aulas 

Atividade 

Psicossocial
Visita Domicialiar

Mediação de 

Conflito
Total de AçõesAtividades 

Psicossociais

Atendimento             

Psicossocial

Articulação em 

Rede

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 33 25 0 0 3 6 1 15 1 19 0 0 0 0 38 65

Pq. dos Camargos 16 16 0 0 1 1 0 0 1 13 0 0 0 0 18 30

Pq. Imperial 15 15 0 0 1 1 0 0 3 21 0 0 0 0 19 37

Jd. Paraíso 6 4 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 7 24

Jaragua Mirim 13 12 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 15 25

Jardim Florida 10 8 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10

Total 93 80 0 0 7 10 1 15 8 86 0 0 0 0 109 191

Atividades 

Psicossociais

Encaminhamentos Acompanhamento Atividade Articulação em Mediação de Visita DomicialiarAtendimento             Total de Ações

Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef. Ações Benef.

Engenho Novo 211 176 5 6 3 6 1 15 12 733 0 0 0 0 232 936

Pq. dos Camargos 173 154 16 17 10 12 6 6 15 1393 0 0 0 0 220 1582

Pq. Imperial 134 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 332 231

Jd. Paraíso 189 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 477 336

Jaragua Mirim 13 12 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 15 25

Jardim Florida 10 8 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10

Total 730 431 102 104 96 101 88 102 110 2220 81 81 81 81 1288 3120

Atividades 

Psicossociais

Atendimento             Articulação em Encaminhamentos Acompanhamento Atividade Visita Domicialiar Mediação de Total de Ações
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ATIVIDADE PSICOSSOCIAL – JANEIRO/2021 

RODA DE CONVERSA – TEMA: JANEIRO BRANCO 

Aconteceu na manhã desta quinta-

feira (28), uma ‘Roda de Conversa’ 

online dirigida pela equipe 

psicossocial dos Centros de 

Capacitação Profissional e Lazer de 

Barueri, que contou com a 

participação de professores e 

munícipes. Com a temática “Janeiro 

Branco: Quem cuida da mente, 

cuida da vida”, a ação foi momento 

de orientação e troca de 

experiências. 

Usando o aplicativo Zoom, as psicólogas Emilaine Justus e Fabiana Zucoli 

conduziram a ação e com o apoio das assistentes sociais Nilda Mota e Lilia 

Vasconcellos, orientaram os participantes e tiraram dúvidas. Os professores, 

munícipes e alguns colaboradores que atuam nas quatro unidades dos CCPL’s 

partilharam suas experiências pessoais sobre o tema, enriquecendo ainda mais a 

iniciativa. 

Na ocasião, as profissionais falaram sobre saúde mental, focando os cuidados 

fundamentais que se deve ter para manter um estado psicológico e emocional 

saudável. Também destacaram a importância de cultivar pensamentos positivos, ter 

uma alimentação equilibrada, ter hábitos saudáveis, aprender coisas novas, não se 

isolar e buscar sempre manter a mente ativa. 

Durante o bate-papo, a aluna do curso de Portaria e Recepção do CCPL Parque 

Imperial, Carliane Gonçalves dos Santos deixou seu depoimento contando que, ao 

sair de um emprego, passou a confeccionar chinelos personalizados – função esta 

que aprendeu ainda criança com sua mãe. “Mais do que preencher um horário 

ocioso, o trabalho manual e o estudo ajudaram a diminuir minha ansiedade”, 

comenta. 

A aluna relembrou ainda que já foi muito bem atendida e acolhida pelas profissionais 

da equipe psicossocial da unidade. “Houve um momento em que precisei muito e, 

durante uma aula procurei a psicóloga, ela me ouviu e me orientou tão bem que, 

hoje em dia, eu percebo o quanto é importante que todos tenham esse apoio, assim 

como eu tive”, contou Carliane. 
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No decorrer da ‘Roda de Conversa’, o professor Fabio Souza, ressaltou a 

importância da atividade física para o bem estar físico e psicológico. Isso por que, ao 

praticar uma atividade física o corpo libera um hormônio chamado endorfina, que é o 

responsável por nos dar uma sensação de bem-estar. 

As psicólogas apontaram também alguns sinais que indicam que sua saúde 

psicológica e emocional possam estar debilitadas, tais como a ansiedade em 

excesso, perda do apetite, insônia, alterações de humor, entre outros. A equipe 

reforçou que, ao notar qualquer um desses sinais, é fundamental que a pessoa 

busque ajuda profissional e fale com alguém que vai saber ouvi-la, orientá-la de 

forma adequada e fazer o encaminhamento necessário. 

A ‘Roda de Conversa’ desse mês encerrou as atividades voltadas à campanha 

Janeiro Branco. Mas, aos longo do ano, a equipe psicossocial dos CCPL’s realiza 

rodas de conversa sempre abordando temas relacionados a saúde e bem estar de 

toda a população. Durante a pandemia, essas ações continuarão a ser realizadas 

somente à distância. 

ATIVIDADE PSICOSSOCIAL – FEVEREIRO/2021 

RODA DE CONVERSA - DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

No dia 25 de fevereiro, foi 

realizada mais uma ‘Roda de 

Conversa’ online conduzida pela 

equipe psicossocial dos Centros 

de Capacitação Profissional e 

Lazer de Barueri. Com o tema 

‘Dependência Química’, a 

iniciativa contou com a 

participação de munícipes, 

professores e colaboradores das 

quatro unidades dos CCPL’s. 

Através do aplicativo Zoom, 

as psicólogas Emilaine Justus e Fabiana Zucoli dirigiram a ação, com o apoio das 

assistentes sociais Nilda Mota e Lilia Vasconcellos, orientando os participantes e 

tirando dúvidas sobre um assunto polêmico: a dependência química, com foco no 

consumo compulsivo de bebidas alcóolicas, concluindo assim, as ações de 

conscientização do mês de fevereiro, que é considerado o mês do combate ao 

alcoolismo. 

Na ocasião, uma das participantes, a senhora Lúcia de Fátima, trouxe um 

depoimento muito emocionado, no qual relatou que vive o drama do alcoolismo 
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dentro de casa com um familiar. Com muito respeito e responsabilidade, as 

psicólogas prontamente a acolheram e se comprometeram em dar continuidade ao 

atendimento de forma privada. 

Durante a conversa, as profissionais da equipe psicossocial ressaltaram que o 

alcoolismo é uma doença crônica que pode inclusive, desencadear a dependência 

em outras drogas. De acordo com Emilaine, o alcoolismo é uma das principais 

causas que levam as pessoas à situação de rua. “Muitas vezes a família não sabe 

lidar com essa doença, não sabem onde procurar ajuda. Com isso, aquele familiar 

que está dependente do álcool, vai parar nas ruas e lá tem acesso à outras drogas 

baratas, como o crack, por exemplo. Geralmente a pessoa que tem um vício, 

também é portadora de depressão ou ansiedade”, comenta a psicóloga. 

As profissionais também explicam que é preciso estar atendo aos sinais, 

como a mudança de comportamento. E procurar ajuda o quanto antes. Caso o 

dependente químico não aceite se tratar, a família deve iniciar o tratamento para 

aprender a lidar melhor com a situação, isso por quê, fazer a internação da pessoa 

viciada contra a sua vontade não costuma dar bons resultados. 

O alcoolismo é uma doença que não tem cura, porém existem tratamentos 

especializados e é possível fazer o controle. O primeiro passo é o paciente 

reconhecer a doença para aceitar receber ajuda e o tratamento necessários. 
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ATIVIDADE PSICOSSOCIAL – MAIO/2021 

VÍDEO VEICULADO NAS REDES SOCIAIS E NO SITE DO CCPL 

Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e 

Adolescentes 

No mês de maio a equipe Psicossocial gravou um vídeo de campanha para 

publicação nas redes sociais com o objetivo de incentivar o Combate à Exploração e 

Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. No vídeo as psicólogas e assistentes 

sociais além de tratar brevemente sobre este assunto tão delicado, também se 

colocam à disposição para atendimentos por meio de agendamento nos Centros de 

Capacitação profissional e Lazer. 
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ATIVIDADE PSICOSSOCIAL – JUNHO/2021 

VÍDEO VEICULADO NAS REDES SOCIAIS E NO SITE DO CCPL 

Junho Violeta - Conscientização e prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa 

No mês de junho a equipe Psicossocial gravou um vídeo de campanha para 

publicação nas redes sociais com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção à 

violência contra a pessoa idosa. Durante o vídeo as profissionais se colocam à 

disposição para atendimentos por meio de agendamento nos Centros de 

Capacitação profissional e Lazer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

ATIVIDADE PSICOSSOCIAL – SETEMBRO/2021 

SETEMBRO AMARELO  

Neste mês, a equipe psicossocial realizou ações de conscientização sobre a 

prevenção ao suicídio, somando esforços à campanha ‘Setembro Amarelo’. Na 

ocasião, as integrantes da equipe psicossocial visitaram as salas de aulas das 

quatro unidades promovendo orientações importantes para alunos, professores e 

demais colaboradores. Todos receberam folhetos informativos com os principais 

sinais de alerta sobre depressão e ansiedade. As especialistas também 

esclareceram dúvidas e se colocaram à disposição para agendar e prestar o 

atendimento individual. 

A equipe psicossocial ressaltou que é importante falar com alguém quando se 

está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, para que assim o 

atendimento ou encaminhamento profissional aconteça de maneira apropriada. As 

profissionais também destacaram a necessidade de se ter um olhar mais acolhedor 

com o próximo, atentando para aqueles que precisam de ajuda e apoio. 

Fotos: Setembro Amarelo 
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SETEMBRO AMARELO – PARCERIA COM A EMPRESA KORETECH 

No dia 30 de setembro, a psicóloga Emilaine Justus e a assistente social Lilia 

Vasconcelos realizaram uma palestra voltada a essa temática em parceria com a 

empresa Koretech. Na ocasião, as profissionais visitaram a empresa e realizaram 

um momento de orientação para os funcionários, a fim de promover informação e 

conscientização a respeito da importância desta campanha. A iniciativa também 

contou com a participação da professora Roberta Feijó, que atua no CCPL 

ministrando aulas nos cursos de Atendente de Farmácias e Drogarias, Capacitação 

de Babás e Cuidador de Idosos. 

De forma dinâmica e descontraída, as especialistas abordaram temas 

relacionados à saúde mental e bem-estar, ressaltando os sinais de alerta para 

doenças como depressão e ansiedade, como forma de prevenção ao suicídio. Além 

disso, também foi destacada a importância de acolher e apoiar pessoas que estão 

enfrentando algum tipo de problema, e de falar quando se está passando por 

dificuldades. 

No mesmo dia, as profissionais realizaram uma dinâmica na qual os 

participantes eram incentivados a lembrar de alguma situação ou experiência ruim 

pela qual tenham passado enquanto enchiam bexigas. Ao final, as bexigas foram 

estouradas, representando que estavam colocando os sentimentos ruins para fora, 

sem deixar acúmulos de emoções negativas os afetarem, resultando em uma 

sensação de leveza e satisfação. De acordo com as profissionais, o objetivo foi 

identificar entre os funcionários os níveis de emoções ruins guardadas, trabalhando 

a ressignificação das experiências vividas, para que assim, aprendessem a lidar com 

contrariedades e suas próprias emoções. O momento foi muito satisfatório e serviu 

ainda para despertar entre os participantes a necessidade de se ter um olhar mais 

acolhedor com o próximo, atentando para aqueles que mais precisam de ajuda e 

apoio. 

Fotos: Setembro Amarelo – Parceria com a Empresa Koretech  
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ATIVIDADE PSICOSSOCIAL - OUTUBRO/2021 

OUTUBRO ROSA 

Equipe Psicossocial do CCPL realizou palestra sobre a campanha ‘Outubro 

Rosa’ nas quatro unidades do CCPL. O intuito foi compartilhar informações 

importantes acerca da campanha de prevenção ao câncer de mama, promovendo a 

conscientização de toda a comunidade. 

Ao longo do mês de outubro, a equipe psicossocial realizou palestras 

socioeducativas sobre a prevenção do câncer de mama, em apoio à campanha 

‘Outubro Rosa’. As orientações foram conduzidas pela psicóloga Emilaine Ferreira e 

pela assistente social Lilia Vasconcellos. 

A iniciativa teve o objetivo de conscientizar alunos, professores, 

colaboradores, bem como toda a comunidade local, dando informações relevantes 

para que todos ajudem a identificar, combater, prevenir e contribuir para o 

diagnóstico precoce, reduzindo a taxa de mortalidade desta doença que atinge 

homens e mulheres. 

Na ocasião, as profissionais compartilharam informações objetivas e 

essenciais, esclareceram dúvidas, ressaltaram a importância do autoexame para o 

diagnóstico precoce, de olhar com mais atenção para a saúde, buscando o 

atendimento médico e suporte emocional necessários. Além disso, também foram 

entregues folhetos informativos para que as instruções alcançassem um maior 

número de pessoas. 

Fotos: Outubro Rosa 
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ATIVIDADE PSICOSSOCIAL - NOVEMBRO/2021 

NOVEMBRO AZUL  

A equipe psicossocial que atua nos Centros de Capacitação Profissional e 

Lazer – CCPL Barueri voltou sua atenção para as ações em apoio à campanha 

“Novembro Azul”, que visa a prevenção do câncer de próstata. Para isso, as 

psicólogas Emilaine Ferreira e Fabiana Zucoli, juntamente com as assistentes 

sociais Lilia Vasconcellos e Nilda Mota realizaram palestras socioeducativas nas 

unidades. 

O objetivo foi conscientizar alunos, professores, colaboradores, bem como 

toda a comunidade local, acerca da importância do exame e diagnóstico precoce 

desse tipo de câncer. De maneira clara e objetiva, as profissionais compartilharam 

informações fundamentais, a fim de alertar, desmistificar preconceitos, combater 

resistências e conscientizar especialmente a população masculina a respeito da 

necessidade de cuidar do seu corpo e da mente. 

Foram distribuídos folhetos informativos com dicas e dados relevantes sobre 

como identificar, combater, prevenir e contribuir para o diagnóstico precoce, redução 

de casos e taxa de mortalidade dessa doença. O momento também possibilitou a 

troca de experiências de forma acolhedora e responsável, além do esclarecimento 

de dúvidas quanto aos estigmas do exame e os direitos da pessoa com câncer. 

Fotos: Novembro Azul 
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ATIVIDADE PSICOSSOCIAL - DEZEMBRO/2021 

VERÃO COM MAIS SAÚDE   

As psicólogas e assistentes sociais oferecem um excelente serviço de acolhimento, 

orientação e encaminhamento em todas as unidades. Mensalmente, elas também 

trabalham campanhas focadas na promoção da saúde e bem-estar dos munícipes, 

com o apoio da equipe de comunicação dos CCPLs. Mas é importante que cada um 

faça a sua parte, pois a prevenção é sempre o melhor caminho para evitar o 

surgimento de doenças. Cuide de você e cuide do próximo, assim todos poderão ter 

um verão com mais saúde. 

A época mais quente do ano chegou: o verão. E para que ninguém descuide da 

saúde enquanto aproveita as férias, os Centros de Capacitação Profissional e Lazer 

– CCPL Barueri prepararam uma série de dicas importantes sobre saúde e bem-

estar, elaboradas com o apoio da equipe psicossocial que atua nos CCPL’s para a 

campanha deste mês: ‘Verão com mais Saúde’. 

 

Com as altas temperaturas da estação, alguns cuidados se fazem necessários para 

evitar queimaduras solares, indisposição, alteração no apetite, entre outros. Veja 

abaixo dicas simples e essenciais que podem ajudar você a se prevenir e aproveitar 

o melhor da estação: 

 

Aumente a ingestão de líquidos: A desidratação vai muito além de um desconforto, 

causando problemas sérios como diarreia, dores fortes de cabeça e a diminuição da 

pressão arterial; 

 Tenha uma alimentação leve: Para evitar intoxicação alimentar, inclua 

verduras, legumes e frutas em suas refeições; 

 Proteja sua pele do sol: O risco de desenvolver um câncer de pele existe o 

ano todo, no verão, porém, com o aumento da incidência dos raios 

ultravioletas do tipo B, principalmente entre às 10 e 16 horas, ficamos ainda 

mais vulneráveis às queimaduras solares. Se possível use filtro solar com 

FPS 30 ou superior; e evite se expor ao sol neste período; 

 Use roupas mais leves: O uso de roupas leves de cor clara ajudam a pele a 

eliminar o excesso de calor do organismo através do suor. 
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Fotos: Verão Com Mais Saúde 
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ATIVIDADES DA NUTRICIONISTA  

Entre os meses de janeiro a agosto a nutricionista revisou os itens do estoque 

das unidades para controlar as validades. Orientou a equipe para organizar a 

despensa e manter a higiene do espaço para não perder alimentos para pragas.  

Realizou pedido de compras da copa, e manteve a organização dos espaços. 

A partir de setembro devido ao retorno das atividades no CCPL os 

colaboradores retornaram em seus horários e escalas normais de trabalho, com isso 

se fez necessário o retorno da equipe de merendeiras. Diante disso, a nutricionista 

revisou os itens do estoque das unidades para controlar as validades e elaborou o 

cardápio do mês de para o almoço dos funcionários.  

 

Também foi necessário a revisão da lista de compras de estocáveis e realizou 

a montagem dos pedidos de perecíveis. 

 

Orientou e treinou as merendeiras para organizarem a despensa e manterem 

a higiene do espaço para manter a integridade dos alimentos para preparo das 

refeições. 

 

No último trimestre do ano a nutricionista realizou as visitas técnicas, 

acompanhando a qualidade higiênico-sanitária, avaliou a organização e higienização 

das cozinhas, geladeiras/freezers, equipamentos e utensílios, além de coordenar as 

merendeiras realizarem as atividades de acordo com as exigências sanitárias. 

Realizou supervisão das atividades de pré-preparo, preparo e distribuição das 

refeições e o controle de sobras, resto-ingesta e desperdício. 

 

Elaborou o cardápio mensal valorizando a qualidade nutricional dos alimentos, 

para promover bem-estar, saúde, disposição e qualidade de vida aos funcionários 

através de alimentos saudáveis e ricos em vitaminas e minerais. 

 

Acompanhou o “Controle de Estoque” para realizar as compras e controlar as 

datas de validades dos alimentos. 

 

Revisou a lista de compras de estocáveis e montou os pedidos de perecíveis. 

Orientou e treinou as merendeiras para organizarem a despensa e manterem a 

higiene do espaço para manter a integridade dos alimentos para preparo das 

refeições. Aplicou o check-list para avaliação das cozinhas. 

 

Entrevistou e contratou novas merendeiras para as novas unidades dos 

Centros de Capacitação Profissional e Lazer Jardim Florida e Jaraguá Mirim.  
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ATIVIDADES EXTRAS  

MARÇO/2021 

DIA NACIONAL DA SAÚDE E NUTRIÇÃO  

Para fechar o mês da mulher, o CCPL convidou a nutricionista Ana Carolina de 

Oliveira Marques, para falar um pouco sobre 'Saúde, Alimentação Saudável e 

Autoestima'.  

 

No dia 31 de março, comemoramos o 'Dia Nacional da Saúde e Nutrição e para 

celebrar essa data, pedimos aos seguidores das redes sociais do CCPL realizarem 

comentários na publicação com suas dúvidas, para que a nutricionista pudesse 

responder às mensagens publicadas até o dia 31 de março de 2021, às 10h00. 

 

 

 

ABRIL/2021 

VÍDEOS – DICA DA NUTRI 

Neste trimestre a nutricionista também idealizou, organizou e gravou vídeos para 

postagem nas redes sociais do CCPL, intitulado ‘Dica da Nutri’. 

 

NO MÊS DE ABRIL 

Vídeo 1 – Como escolher frutas e legumes? 

Vídeo 2 – Receita rápida – Bolo de chocolate com banana. 
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MAIO/2021 

Vídeo 1 – Aprenda a higienizar corretamente frutas, legumes e verduras 
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JUNHO/2021 

CAMPANHA MÊS DO MEIO AMBIENTE 

Vídeo 1 - Receita de ‘Petisco com Casca de Batata’, tornando o que seria descarte, 
um delicioso aperitivo. 

Vídeo 2 - Outra receita sustentável “Suco de Maracujá com Casca” utilizando a fruta 
de forma integral, tornando o suco mais nutritivo e sustentável. 

Vídeo 3 - Ensinou a montar uma horta em casa com garrafa pet. Desta forma, 
influenciando o consumo de alimentos orgânicos e a sustentabilidade. 

 
 

JULHO/2021 

VÍDEO – FESTA JULINA ONLINE (COMIDAS TÍPICAS) 

Idealizou, organizou e gravou um vídeo para postagem nas redes sociais do CCPL, 

intitulado ‘Festa Julina Online (Comidas Típicas)’.  

Vídeo 01: No primeiro vídeo, ela ensina como fazer pipoca de forma mais saudável, 

sem utilizar gorduras como manteiga, margarina ou óleo. 

Vídeo 02: No segundo vídeo, ela ensina a fazer uma versão saudável do arroz doce. 
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AGOSTO/2021 

VÍDEO – NUTRI RESPONDE  

Idealizou, organizou e gravou um vídeo para postagem nas redes sociais do CCPL, 

intitulado ‘Nutri Responde’.  

Vídeo: No dia 31 de agosto comemoramos o 'Dia do Nutricionista', por isso a nossa 

nutri Ana Carolina Marques - CRN 52117, selecionou algumas perguntas que os 

alunos enviaram através do nosso WhatsApp e gravou esse vídeo respondendo à 

todos.  

 
 

 

 



 

82 
 

SETEMBRO/2021 

Fotos: Retorno da Equipe de Merendeiras  

 

 

NOVEMBRO/2021 

Fotos: Alimentação dos Colaboradores  
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DEZEMBRO/2021 

Fotos: Alimentação dos Colaboradores  
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RELATÓRIO ANUAL 2021 DE COMUNICAÇÃO E SISTEMAS 

A ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ trabalha sempre em conjunto entre si e com as demais 
equipes do CCPL Barueri, desenvolvendo peças gráficas a partir de imagens trabalhadas 
digitalmente, criando identidades visuais para as campanhas de cada mês e divulgação dos 
cursos e atividades dos CCPLs. Periodicamente são elaboradas peças gráficas para divulgação 
nas unidades, adaptando o padrão visual aos diferentes suportes, redes sociais, mídia local, 
site do CCPL, entre outros, prezando pela qualidade da imagem, leitura, conteúdo e visual 
atrativo, independentemente de onde seja publicado.  

Responsável por manter o site e as redes sociais atualizadas, a ‘Equipe de Comunicação e 
Sistemas’ publica textos, fotos, imagens e vídeos autorais, garantindo que o conteúdo 
publicado seja sempre atrativo para os munícipes.  

Atua também em parceria com as empresas fornecedoras do ‘Sistema de Gestão de Alunos’, 
do ‘Sistema EAD’, garantindo que estes serviços estejam sempre disponíveis e funcionais. 
Também solicita alterações, correções e novas implementações avaliando a demanda, como 
forma de otimizar o trabalho dos demais colaboradores do CCPL. É responsável por avaliar e 
validar essas alterações antes de liberar para o uso dos demais colaboradores. Efetua o 
gerenciamento dos e-mails institucionais; backups de dados, planos de hospedagem e serviços 
digitais em geral.  

 

ÁREA DE COMUNICAÇÃO 

Em 2021, o trabalho da Equipe de Comunicação e Sistemas ficou voltado para a divulgação 
das matrículas abertas; das aulas à distância (durante o primeiro semestre); das aulas 
presenciais (durante o segundo semestre); do novo canal de comunicação do Serviço de 
Atendimento ao Usuário – SAU através do WhatsApp Business; do novo perfil do CCPL no 
Instagram (@ccplbarueri); e das campanhas de conscientização que foram realizadas a cada 
mês, em parceria com a equipe psicossocial.  

Toda a divulgação foi veiculada através de notícias e vídeos no site e nas redes sociais 
Instagram, Facebook, YouTube e grupos de WhatsApp dos alunos; além da fixação de cartazes 
nas unidades e telão publicitário no centro de Barueri.  

Como estratégia de direcionamento de divulgações do ano de 2021, desabilitamos a área de 
informativos do site; criamos uma conta geral no Instagram, a @ccplbarueri; e reforçamos a 
divulgação no canal do YouTube.  
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A cada mês, o CCPL Barueri trabalha uma campanha diferente abordando temas transversais, 
com o objetivo de promover conscientização e qualidade de vida para alunos e os 
colaboradores. Estas as campanhas são sempre amplamente divulgadas no site e nas redes 
sociais e são promovidas em parceria com a equipe psicossocial ou outro profissional atuante 
nos CCPLs, como a nutricionista, por exemplo, que conversam pessoalmente com alunos e 
colaboradores, promovem dinâmicas, workshops, rodas de conversa e outras atividades.  

 

JANEIRO/2021 

Em janeiro, trabalhamos a campanha ‘Janeiro Branco’, com foco na promoção da saúde 
mental. Utilizando o aplicativo Zoom, a equipe psicossocial, em parceria com a equipe de 
comunicação promoveu uma ‘Roda de Conversa’ com a participação de alunos, colaboradores 
e munícipes. A divulgação das aulas online e das matrículas abertas também tiveram 
destaque. 

 

FEVEREIRO/2021 

Em fevereiro, a campanha trabalhada foi ‘Fevereiro, Mês de Combate ao Alcoolismo’, onde 
mais uma vez, equipe psicossocial dos CCPLs, em parceria com a equipe de comunicação 
realizou uma ‘Roda de Conversa’ com alunos, funcionários e munícipes. A divulgação das aulas 
online e das matrículas abertas também tiveram destaque. 

 

MARÇO/2021 

No mês de março, trabalhamos a campanha ‘Março, Mês da Mulher’, mas por causa do 
inesperado adiantamento dos feriados, a ‘Roda de Conversa’ que seria realizada em parceria 
com a nutricionista dos CCPLs precisou ser cancelada. Por isso, a nutricionista gravou um vídeo 
com o mesmo tema que seria abordado na ‘Roda de Conversa’ do mês: ‘Saúde, Alimentação 
Saudável e Autoestima’. O vídeo foi publicado nas redes sociais e site do CCPL. A divulgação 
das aulas online e das matrículas abertas também tiveram destaque. 

 

ABRIL/2021 

No mês de abril, tivemos a campanha ‘Embarque na Leitura’, com foco no incentivo à leitura 
de obras literárias. Este tema foi escolhido, por que neste mês há muitas datas comemorativas 
voltadas à esta temática, como o ‘Dia Mundial do Livro’ e o ‘Dia Internacional do Livro Infantil’, 
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por exemplo. Durante todo o mês, recebemos um feedback muito positivo, com grande 
adesão de alunos e professores, que enviaram fotos e vídeos de seus livros favoritos. 

Em abril, também foi elaborado um novo vídeo informativo para intensificar a divulgação das 
aulas online que foi inserido na programação do telão publicitário, localizado no centro de 
Barueri, juntamente com o vídeo institucional de divulgação das matrículas abertas. 

 

MAIO/2021 

No mês de maio, foi a vez da campanha ‘Mês do Trabalhador’, que contou com 05 vídeos com 
orientações variadas sobre o mercado de trabalho, gravados por alguns professores do CCPL 
Barueri: (1) O perfil do profissional de hoje, com Ângela Fonseca; (2) Cinco Áreas para 
trabalhar de forma imediata, com Nelci Real; (3) O Planejamento é a principal arma contra o 
desemprego, com Paula Sluce; (4) Trajetória de Carreira no Artesanato, com Vanda Duca; e 
(5) Trajetória de Carreira nas Artes Circenses, com Fábio Higor Vila Nova de Souza. 

No dia 18 de maio, publicamos um vídeo especial feito em parceria com a equipe psicossocial 
do CCPL Barueri sobre o ‘Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e 
Adolescentes’. Este era um dos temas que as psicólogas e assistentes sociais costumavam 
abordar interagindo com alunos e colaboradores em rodas de conversa, mas que por causa 
da pandemia, a equipe optou por gravar um vídeo instrutivo. 

 

JUNHO/2021 

Durante o mês de junho, a ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ trabalhou na divulgação da 
campanha ‘Mês do Meio Ambiente’, com uma programação especial durante a ‘Semana 
Mundial do Meio Ambiente’, que aconteceu de 05 a 09 de junho, período em que foram feitas 
05 publicações. Posteriormente, tivemos mais 03 publicações com esta temática para fechar 
a campanha do mês.  

Em consonância com o trabalho da prefeitura de Barueri, no dia 14 de Junho, fizemos a 
republicação em nossas redes sociais da campanha de doação de sangue veiculada no 
Instagram oficial da prefeitura: ‘Seja do tipo que ajuda’.  

Ainda em junho, foi veiculado nas redes sociais um vídeo onde nossas assistentes sociais e 
psicólogas falam sobre a campanha nacional ‘Junho Violeta’, com o objetivo de promover a 
conscientização e prevenção à ‘Violência contra a Pessoa Idosa’. Também tivemos a 
publicação de 2 vídeos nas redes sociais focados na divulgação dos cursos de Ballet e 
Artesanato, que secundariamente divulgaram também a disponibilidade dos demais cursos. 
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JULHO/2021 

No mês de julho, o focamos na divulgação das matrículas abertas, das aulas à distância e em 

duas atividades que foram adaptadas para o formato digital: a ‘Festa Julina Online’ e o ‘Férias 

Divertidas – Em Casa’. Ambas costumavam fazer bastante sucesso entre os alunos neste 

período, em anos anteriores, antes da pandemia.  

Para a ‘Festa Julina Online’, optamos por gravar vídeos de brincadeiras típicas de festas 

juninas e julinas, com ajuda da professora de teatro: Gisele Winter. Também tivemos os vídeos 

da nutricionista, com versões mais saudáveis de receitas de comidas típicas dessas festas. A 

proposta aqui era que os alunos assistissem aos vídeos e reproduzissem as brincadeiras em 

casa, com suas famílias. 

Já para o Férias Divertidas - Em Casa’, pedimos que os alunos compartilhassem fotos 

das brincadeiras que eles mais gostavam de brincar quando eram crianças ou que brincam até 

hoje. Obtivemos um feedback muito positivo, com grande participação de alunos e 

professores, que enviaram fotos das brincadeiras que eles fizeram em casa, com suas famílias. 

Todas estas fotos foram publicadas no Instagram oficial do CCPL - @ccplbarueri. 

 

AGOSTO/2021 

No mês de agosto de 2021, o trabalho ficou focado na divulgação das matrículas 

abertas, nos cursos 100% EAD e nos preparativos para o retorno das aulas presenciais no dia 

01 de setembro. Já a interatividade com os alunos, ficou voltada para o ‘Dia dos Pais’, da 

campanha ‘Agosto Lilás’ e de um vídeo de perguntas e respostas em comemoração ao dia do 

nutricionista, celebrado oficialmente no dia 31.  

Na primeira semana do mês, solicitamos aos alunos e professores fotos deles com seus 

pais e/ou figuras paternas para que pudéssemos homenageá-los publicando em nossas redes 

sociais. Tivemos uma boa participação de alunos de todas as idades, fortalecendo vínculos 

familiares e estreitando laços. 

Para a campanha ‘Agosto Lilás’, fizemos uma publicação informativa que foi divulgada 

no site, redes sociais e grupo de WhatsApp, com apoio da equipe psicossocial dos CCPLs. 

Na segunda semana do mês, solicitamos aos alunos o envio de dúvidas que tivessem 

para perguntar à nossa nutricionista. Na sequência, a profissional gravou um vídeo 
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respondendo às principais indagações dos alunos que foi publicado no dia 31, em 

comemoração ao dia do nutricionista. 

Na terceira semana do mês focamos nos preparativos para divulgação do retorno das 

atividades presenciais. Gravamos 03 (três) vídeos com ajuda da professora de teatro Gisele 

Winter, que gravou os vídeos em formato de ‘telejornal’, utilizando um fantoche, onde dá a 

notícia do retorno e explica os protocolos de saúde e segurança para evitar o contágio da 

covid-19. 

Entretanto, com os vídeos já em fase de edição, no dia 26 de agosto tivemos a triste 

notícia de uma grande tragédia em Barueri, com o grave incêndio de uma indústria química 

localizada no bairro do Jardim Califórnia que deixou mortos e feridos. Em respeito às vítimas, 

arquivamos os vídeos, pois neles havia uma ‘piada’ com ‘notícias quentíssimas’ que poderia 

dar uma conotação equivocada. Gravamos então dois novos vídeos, que ficaram programados 

para o início de setembro. 

 

SETEMBRO/2021 

No mês de setembro de 2021, o trabalho ficou focado na divulgação das matrículas 

abertas; no retorno das aulas presenciais; nos protocolos de segurança que devem ser 

seguidos por quem deseja frequentar os ambientes das unidades; e nas ações da campanha 

‘Setembro Amarelo’. Ao longo do mês, publicamos fotos dos alunos nas aulas, mantendo o 

distanciamento social e utilizando a máscara de proteção, com o objetivo foi mostrar a todos 

a importância dos protocolos de higiene e segurança para evitar a transmissão da covid-19. 

Durante todo o mês, foram promovidas ações de conscientização da campanha 

‘Setembro Amarelo’, que aconteceram presencialmente em parceria com a equipe 

psicossocial dos CCPLs. Já a equipe de comunicação ficou responsável por elaborar todo o 

material de divulgação que incluiu panfletos impressos e cartazes; além das artes publicadas 

no site, redes sociais e grupos de WhatsApp.  

Durante todo o trimestre de julho, agosto e setembro de 2021, as ações de divulgação 

foram veiculadas através de notícias e vídeos no site; nas redes sociais Instagram, Facebook, 

YouTube e grupos de WhatsApp dos alunos; além da veiculação de vídeos em um telão 

publicitário, localizado no centro de Barueri. 
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OUTUBRO/2021 

Durante todo o mês de outubro, foram promovidas ações de conscientização da 

campanha ‘Outubro Rosa’, que aconteceram em parceria com a equipe psicossocial dos 

CCPLs. A equipe de comunicação ficou responsável por elaborar todo o material de divulgação 

que incluiu panfletos impressos e cartazes; além das artes publicadas no site, redes sociais e 

grupos de WhatsApp. 

Em comemoração ao ‘Mês das Crianças’, foi elaborado e divulgado um cronograma de 

atividades que aconteceu entre os dias 20 e 25 nas quatro unidades dos CCPLs. Já em 

homenagem ao ‘Dia dos Professores’, fizemos uma publicação especial no site, Instagram e 

Facebook com fotos de todos os professores que atuam nos CCPLs. 

Ao longo do mês, publicamos fotos dos alunos durante as aulas, mantendo o 

distanciamento social e utilizando a máscara de proteção, mostrando a todos a importância 

dos protocolos de higiene e segurança para se evitar a transmissão da covid-19. 

 

NOVEMBRO/2021 

Em novembro, foram promovidas ações de conscientização da campanha ‘Novembro 

Azul’, que aconteceram em parceria com a equipe psicossocial. A equipe de comunicação ficou 

responsável por elaborar todo o material de divulgação que incluiu panfletos impressos e 

cartazes; além das artes publicadas no site, redes sociais e grupos de WhatsApp. 

No início do mês de novembro, publicamos matérias de fechamento das atividades do 

mês anterior. Mas ao longo do mês, publicamos matérias sobre os cursos disponíveis, com 

fotos dos alunos durante as aulas, visando promover os cursos e atividades dos CCPLs. 

Também focamos na divulgação das novas unidades do CCPL que passaram a ser 

administradas pelo Instituto Ânima neste mês: Jaraguá Mirim e Jardim Flórida/Califórnia.  

 

DEZEMBRO/2021 

Ao longo do mês dezembro, publicamos matérias sobre os cursos disponíveis, com fotos dos 

alunos durante as aulas, visando promover os cursos e atividades dos CCPLs, com foco nas 

novas unidades do Jaraguá Mirim e Jardim Flórida/Califórnia. 
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Com o objetivo de auxiliar os alunos e munícipes interessados em participar do concurso 

‘Prêmio Barueri de Literatura’, divulgamos amplamente também o workshop de escrita 

criativa, ministrado pelos professores do CCPL. 

Durante todo o mês de dezembro, foram promovidas ações de conscientização através da 

campanha do mês ‘Verão com mais saúde’, que aconteceram em parceria com a equipe 

psicossocial dos CCPLs. A equipe de comunicação ficou responsável por elaborar todo o 

material de divulgação que incluiu panfletos impressos e cartazes; além das artes publicadas 

no site, redes sociais e grupos de WhatsApp. 

 

ÁREA DE SISTEMAS E SITE 

Ao longo de 2021, a ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ acompanhou o trabalho das 

empresas fornecedoras de sistemas e serviços digitais, solicitando melhorias, ajustes e 

correções; validando as novas implementações, como forma de garantir a qualidade na 

prestação destes serviços aos munícipes. 

 

DE JANEIRO A MARÇO DE 2021 

De janeiro a março de 2021, o ‘Sistema de Gerenciamento de Alunos’ funcionou 

corretamente, não foram necessárias solicitações de ajustes. A integração com a ‘Plataforma 

de Ensino à Distância’ também funcionou conforme o esperado no decorrer dos dias. Não 

foram necessárias alterações estruturais no site neste período. 

 

DE ABRIL A JUNHO DE 2021 

De abril a junho de 2021, o ‘Sistema de Gestão de Alunos’ funcionou adequadamente, 

incluindo a integração com o ‘Sistema EAD’. Não foram necessárias substanciais alterações, 

entretanto, mas a ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ solicitou, acompanhou e validou a 

implementação de algumas novas funcionalidades e mecanismos junto à empresa 

responsável pelo ‘Sistema de Gestão de Alunos’. Entre as novas funcionalidades, tivemos a 

inclusão de estatísticas na página inicial; a inserção do campo histórico de cursos na ficha de 

matrícula/inscrição; melhorias na ficha de chamada; além da otimização das consultas. 
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Já no ‘Sistema EAD’, a ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ solicitou à empresa 

responsável que fosse otimizado o processo de cadastro das aulas e do conteúdo. Para tanto, 

foi necessária a alteração do método de inserção de vídeos, apostilas e questionários. Todo o 

processo de atualização foi acompanhado e validado pela ‘Equipe de Comunicação e 

Sistemas’. 

No menu do site, logo acima do item ‘contato’, foram inseridos os ícones com links das 

03 (três) principais redes sociais que utilizamos: YouTube, Facebook e Instagram. 

 

JULHO/2021 

No mês de julho, tivemos ajustes na área ‘Conteúdo’ da ‘Plataforma de Ensino à 

Distância’ - Sistema EAD, tornando-a mais rápida e intuitiva, com a otimização do processo de 

cadastro das aulas. Já para o ‘Sistema de Gestão de Alunos’, solicitamos a implementação de 

um módulo de certificados, para facilitar o trabalho da equipe pedagógica. 

 

AGOSTO/2021 

De agosto a dezembro de 2021, não foram necessários ajustes, nem novas 

implementações na ‘Plataforma de Ensino à Distância’, tendo o sistema funcionado 

adequadamente, atendendo aos alunos como o esperado. As aulas foram cadastradas e 

disponibilizadas aos alunos, como de costume.   

Já para o ‘Sistema de Gestão de Alunos’, solicitamos alguns ajustes na ‘Ficha de 

Inscrição’ na nova área de ‘Ocorrências’.  

 

SETEMBRO/2021 

No mês de setembro, o ‘Sistema de Gestão de Alunos’ passou pelo processo de 

implementação de melhorias, com ajustes na área de estatísticas e também com a conclusão 

do módulo de ocorrências, que foi disponibilizado para uso. 
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OUTUBRO/2021 

No mês de outubro, o ‘Sistema de Gestão de Alunos’, passou por algumas melhorias 

na área de ocorrências e turmas, com ajustes e adequações para agilizar o trabalho dos 

colaboradores das unidades.  

Em outubro, o provedor de hospedagem passou por algumas instabilidades, devido a 

manutenções, o que conferiu um pouco de lentidão no acesso de bancos de dados em 

determinados momentos. Notificamos a empresa provedora da hospedagem do site e dos 

sistemas, que corrigiu o problema. 

 

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 

Nos meses de novembro e dezembro, o ‘Sistema de Gestão de Alunos’ funcionou 

corretamente durante todo o mês. 

 

SITE 

Página inicial 

 



  

94 

 

 

 

 

 

 



  

95 

 

 

 

 



  

96 

 

 

Estatísticas do site www.ccplbarueri.com.br no ano de 2021 

 

 

 

 

http://www.ccplbarueri.com.br/
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Notícias do Site 

 Neste ano, foram redigidas e inseridas 144 notícias no site, sendo: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

11 12 13 19 10 11 11 06 09 14 18 10 
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Galeria de Vídeos do Site do CCPL Barueri 

A galeria de vídeos do site foi atualizada ao longo do ano. 
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Contato 

Através do formulário de contato do site; Direct do Instagram; e Messenger do 

Facebook, os munícipes puderam esclarecer dúvidas que são respondidas por e-mail, por 

mensagem ou direcionadas para o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU. 
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SISTEMAS 

SISTEMA DE GESTÃO DE ALUNOS 

De janeiro a março, o Sistema de Gerenciamento de Alunos funcionou corretamente, 

não foram necessárias solicitações de ajustes. A integração com a Plataforma de Ensino à 

Distância também funcionou conforme o esperado no decorrer dos dias. 

 

De abril a junho, o ‘Sistema de Gestão de Alunos’ funcionou corretamente, incluindo a 

integração com a ‘Plataforma de Ensino à Distância’ que também funcionou conforme o 

esperado. Neste período foram implementados novos mecanismos e funcionalidades para 

facilitar o uso da ferramenta pelos colaboradores.  

A ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ solicitou à empresa responsável pelo sistema 

que efetuasse esses procedimentos, acompanhando o processo e validando após a conclusão 

de cada etapa. 

Para otimizar a consulta de dados e também aumentar a velocidade de carregamento, 

foram incluídos botões de ‘mais’, para que a apresentação dos dados seja carregada somente 

quando necessário. 
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Tela ‘Alunos’ em Abril/2021 

 

 

Tela ‘Alunos’ em Maio/2021 
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Na área ‘Lista de Presença’, foram incluídos novos controles: 

 

 

 A frequência mensal foi inserida também na ficha de matrícula do aluno: 
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Tela inicial em Junho/2021 

 

 

Em julho, a ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ solicitou à empresa responsável pelo 

sistema de gestão que incluísse o mecanismo de gerar certificados automaticamente, além de 

alguns ajustes na ‘Ficha de Inscrição’.  

Em agosto, o mecanismo de emissão de certificados foi finalizado e implementado pela 

empresa fornecedora, sendo na sequência, validado pela ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ 

e liberado para o uso da equipe pedagógica dos CCPLs. Ainda em agosto, demos continuidade 

à validação da área de ‘Ocorrências’, onde todos os pedidos dos alunos e contatos telefônicos 

ficarão registrados e vinculados à matrícula do aluno e em um número de registro específico, 

para dessa maneira dar mais agilidade no atendimento ao munícipe. 

No mês de setembro, a empresa fornecedora implementou algumas melhorias na área 

de estatísticas da primeira tela e concluiu a implementação do módulo de ocorrências. A 

equipe de comunicação e sistemas acompanhou e validou o procedimento, solicitando 

inclusive alguns ajustes que serão concluídos no próximo mês. Entretanto, o módulo já passou 

pela fase de testes e foi disponibilizado para uso. Também solicitamos o desenvolvimento um 

módulo que facilite a criação do mapa de turmas. 
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Lista de alunos em uma turma 

 

 

Tela ao clicar no botão ‘Gerar todos certificados’ 

 

 

Descendo a barra de rolagem, temos o botão ‘Gerar Certificados’ 
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Ao clicar no botão ‘Gerar certificados’, é criado um arquivo .pdf com todos os certificados dos 

alunos selecionados na tela anterior 

 

 

Tela de ‘ocorrências’ e ‘ocorrências concluídas’ 
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O botão de ‘ocorrências’ foi inserido nas telas de inscrições e alunos matriculados para facilitar 

o acesso aluno por aluno 
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Em outubro, foram implementadas algumas melhorias na área de ocorrências e na lista 

de presença das turmas a fim de conferir mais agilidade ao trabalho dos colaboradores dos 

CCPLs. Como de costume, a equipe de comunicação e sistemas acompanhou e validou os 

procedimentos, validando e liberando para uso. 

O CSS da tela de ocorrências foi ajustado para uma melhor adaptação do layout da 

página para os mais diversos tipos de telas e plataformas. 
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Um novo campo foi adicionado à tela de inclusão de ocorrências, facilitando o 

direcionamento do pedido para dar mais agilidade à ações resolutivas 

 

Na tela da lista de presença, foi incluído um resumo dos dados da turma, para 

facilitar o gerenciamento daquela turma. 
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Em novembro, as novas unidades do CCPL foram incluídas no sistema que foi otimizado 

para garantir mais velocidade no acesso às informações.  

 

 

Durante todo o mês de dezembro, o ‘Sistema de Gestão de Alunos’ funcionou 

corretamente. Como de costume, a Equipe de Comunicação e Sistemas acompanhou o 

trabalho da empresa fornecedora, garantindo a qualidade na prestação deste serviço. 

 

PLATAFORMA EAD 

De janeiro a maio de 2021, a ‘Plataforma EAD’ funcionou corretamente, não foram 

necessárias solicitações de ajustes. A integração com o ‘Sistema de Gestão de Alunos’ também 

funcionou conforme o esperado no decorrer dos dias. 

Em junho de 2021, a ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ solicitou a empresa 

responsável pelo ‘Sistema EAD’, que otimizasse o processo de cadastro de aulas, fazendo o 

acompanhamento da implementação e a validação das novas funcionalidades e mecanismos. 

O cadastro das videoaulas, material digital de apoio e questionários passaram então a serem 

feitos separados do cadastro das aulas, em uma área específica: a página ‘conteúdo’, 

facilitando assim, o trabalho dos colaboradores do CCPL. 
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No mês de julho, a ‘Equipe de Comunicação e Sistemas’ solicitou a empresa 

fornecedora que implementasse algumas melhorias na página ‘Conteúdo’. Legendas e nomes 

de campos foram alterados para que a tela ficasse mais intuitiva. Acompanhamos e validamos 

todo o processo de atualização junto à empresa fornecedora. 
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Página ‘Conteúdo’ 

 

 

Listagem de aulas cadastradas 
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Visualização do aluno 
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CRIAÇÃO - JANEIRO/2021 

Nova identidade visual 

Modelo do novo rodapé, com o novo logo adotado pela prefeitura de Barueri e o 

novo modo de aplicação do endereço do site em cartazes e artes para divulgação em geral. 

 

 

Cartaz para divulgação da Campanha ‘Janeiro Branco’ 
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Divulgação da Campanha ‘Janeiro Branco’ no Instagram 

A primeira postagem sobre a campanha e tem 06 (seis) slides. 

   

   

 

A segunda postagem da campanha ‘Janeiro Branco’ divulgou a ‘Roda de Conversa’. 
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A terceira postagem sobre a campanha ‘Janeiro Branco’ teve 06 (seis) slides e é 

funcionou como um tutorial para quem desejava participar da ‘Roda de Conversa’. 
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Divulgação da Campanha ‘DOAR SANGUE PE UM ATO DE AMOR’ no Instagram 

A postagem sobre a campanha de doação de sangue tem 08 (oito) slides. 
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CRIAÇÃO – FEVEREIRO/2021 

Cartaz para divulgação da Campanha ‘Cursos 100% Online’ e do trabalho da Equipe de 

Psicossocial 

As artes foram atualizadas com novos dados e reimpressas 

    

 

Cartaz e arte para divulgação do feriado de Carnaval 
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Cartazes para divulgação da Campanha ‘Fevereiro, mês do combate ao Alcoolismo’ 

  

 

Convites para representantes de instituições que combatem o alcoolismo 

   

 

Arte do story; postagem para divulgação da ‘Roda de Conversa’; e postagem para 

feedback sobre como foi a ‘Roda de Conversa’. 
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Divulgação da Campanha ‘Fevereiro, mês do combate ao Alcoolismo’ no Instagram 

A primeira postagem sobre a campanha foi sobre o dia 18 de fevereiro, que é o Dia 

Nacional de Combate ao Alcoolismo; Posteriormente tivemos uma postagem sobre o dia 20 

de fevereiro, que é o Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. 

  

 

A segunda postagem sobre a campanha e tem 06 (seis) slides. 
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CRIAÇÃO – MARÇO/2021 

Atualização de Cartazes para as unidades 

    

 

Divulgação da Campanha ‘Março, Mês da Mulher’ 

Campanha do mês - Arte do Instagram e Facebook; Story; e capa da notícia do site 

   

 

Dia Internacional da Mulher - Arte do Instagram e Facebook; Story; e capa da notícia do site 
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Especial ‘Março, Mês da Mulher’ - Mercado de Trabalho 

  

   

 

Especial ‘Março, Mês da Mulher’ – Violência contra a Mulher 
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Arte para notícia do site, capa de vídeo para o Youtube e Story para divulgação do vídeo 

especial feito pela nutricionista do CCPL, Ana Carolina Marques 

   

Devido ao adiantamento dos feriados, a ‘Roda de Conversa’ do mês de março, que 

seria com nutricionista do CCPL, Ana Carolina Marques, foi cancelada. Por isso, a profissional 

gravou um vídeo para abordar o tema ‘Saúde, Alimentação Saudável e Autoestima’. 

 

Divulgação do novo canal de comunicação dos CCPL’s – WhatsApp 

Arte do Instagram e Facebook; Cartaz; arte para Stories; capa da notícia e banner do site 

    

 



  

142 

 

Post de Datas Comemorativas e Especiais 

Arte do Instagram e Facebook 

  

   

 

Post do Dia Mundial da Infância 

No perfil de cada unidade foram republicadas uma seleção de 10 fotos do ‘Projeto 

Férias Divertidas’, que representa muito bem como o CCPL valoriza a infância, promovendo 

brincadeiras saudáveis com as crianças que frequentam os CCPLs. As imagens de capa 

serviram para #Repost no perfil oficial - @ccplbarueri.  
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Post do Dia do Circo 

    

 

Aniversário de Barueri 

Arte do Instagram e Facebook; capa da notícia do site 

  

 

Divulgação da Antecipação de Feriados 

Arte do Instagram e Facebook; arte para Stories; Cartaz; e capa da notícia do site 
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Hora do Planeta 

Arte do Instagram e Facebook, Story e arte para notícia do site 

   

 

Divulgação do novo perfil do CCPL no Instagram 

Arte do Instagram e Facebook; Story; Cartaz; e arte para banner do site 
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CRIAÇÃO - ABRIL/2021 

Criação de novo vídeo para divulgação dos cursos EAD dos CCPL’s  

    

    

   

 

Divulgação da Campanha do mês: ‘Embarque na Leitura’ 

WhatsApp, Post e Story do Instagram e Facebook; além de capa da notícia do site 

Primeira divulgação 
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Dia Nacional do Livro Infantil 

  

 

Meu Livro Favorito | Qual livro você está lendo? | Qual é o seu livro favorito? 
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Divulgação da Live com o prof. Luã, sobre a importância do estudo 

  

   

 

Dica da Nutri 
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Dia Mundial do Livro 

 

 

Escritores Brasileiros 
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Post de Datas Comemorativas e Especiais 

Arte do Instagram, Facebook e site 

  

 

Arte do Instagram e Facebook 

     

 

No dia ‘Dia Internacional da Dança’  

No perfil do CCPL Barueri foram republicadas seleções fotos da ‘Mostra de Dança do 

CCPL Jardim Paraíso’ e da apresentação da turma de ballet no ‘Espetáculo Cordel – Unindo 

Culturas’.  
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Post do Dia do Circo 

Nas páginas e perfis de cada CCPL, foram republicadas seleções de 10 fotos de cada 

apresentação circense mais marcante de sua respectiva unidade. Já no perfil oficial do CCPL, 

foi republicada apenas a primeira imagem de cada unidade. 
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CRIAÇÃO – MAIO/2021 

Divulgação da Campanha do mês: ‘Mês do Trabalhador’ 

Arte e Story do Instagram e Facebook + Arte para o Site 

    

 

Episório 1 - Capas para IGTV, Story, YouTube e Site 
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Episório 2 - Capas para IGTV, Story, YouTube e Site 

   

 

 

Episório 3 - Capas para IGTV, Story, YouTube e Site 
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Episório 4 - Capas para IGTV, Story, YouTube e Site 

   

 

 

Episório 5 - Capas para IGTV, Story, YouTube e Site 
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Post de Datas Comemorativas e Especiais 

Arte do Instagram, Facebook e site 

  

 

Arte do Instagram e Facebook 

     

 

Dica da Nutri 

Arte do IGTV e Story do Instagram e Facebook; Arte para o Site e YouTube 
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CRIAÇÃO – JUNHO/2021 

Semana Mundial do Meio Ambiente 

Publicações de redes sociais, imagens para o site e stories para Instagram e Facebook 
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Mês do Meio Ambiente 

Publicações de redes sociais, imagens para o site e stories para Instagram e Facebook 

   

   

 

Comunicado de feriado 
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Junho Violeta 

   

 

Divulgação de matrículas abertas 

Os vídeos foram inseridos diretamente no Instagram e Facebook; para o site e Youtube foram 

elaboradas as capas a seguir: 
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CRIAÇÃO - JULHO/2021 

Post de Datas Comemorativas e Especiais 

 

 

Divulgação ‘Festa Julina Online’ 

Capa do IGTV, Stories, Capa da notícia no site e Capa do vídeo no YouTube 
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Arte da notícia de fechamento da atividade 
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CRIAÇÃO – AGOSTO/2021 

Divulgação dos cursos 100% EAD e Matrículas Abertas 

  

 

Publicação, capa de notícia do site e story de ‘Dia dos Pais’ 
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Publicação, capa de notícia do site e story da campanha ‘Agosto Lilás’ 

   

 

Capa de notícia do site, Capa do YouTube, Story e Capa do IGTV do Instagram do vídeo 

dos alunos do curso de teatro do CCPL em comemoração ao ‘Dia do Folclore’ 
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Capa de notícia do site, Capa do YouTube, Story e Capa do IGTV do Instagram do vídeo 

de perguntas e respostas ‘Nutri Responde’ 

  

  

 

Vídeos que foram arquivados, conforme descritivo na introdução deste relatório 
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CRIAÇÃO – SETEMBRO/2021 

Divulgação do retorno de atividades presenciais 

    

 

Panfleto da campanha e etiqueta para lembrancinha ‘Setembro Amarelo’ e Panfleto de 

boas vindas da Equipe Psicossocial do CCPL 
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Publicação, capa de notícia do site e story da campanha ‘Setembro Amarelo’ 

   

 

 

 

Publicação do dia 7 de setembro e cartaz informativo 
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Cartaz de divulgação do uso obrigatório de máscara e prevenção à Covid-19 

   

 

Panfletos de divulgação de matrículas abertas 
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Vídeos 

Vídeos regravados em parceria com a professora de teatro Gisele Winter, sobre o retorno das 

aulas presenciais 

   

   

 

Vídeo sobre os protocolos de saúde e segurança para o retorno presencial 
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Vídeo curto elaborado para divulgação do retorno presencial 
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CRIAÇÃO - OUTUBRO/2021 

Publicação, capa de notícia do site e story da campanha ‘Outubro Rosa’ 

   

 

Cartaz e panfleto da campanha ‘Outubro Rosa’ 
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Cartaz, capa de notícia do site e story das ‘Matriculas Abertas’ 

   

 

Publicações e Cartazes de feriado 
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Capa do site, e carrossel de fotos do dia dos professor  
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Publicação, capa de notícia do site e story ‘Vem Brincar com a gente!’ 

   

   

 

Capa de site, capa do youtube e storys ‘Jornal CCPL’ 
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CRIAÇÃO – NOVEMBRO/2021 

Formulário de inscrição para captação de alunos 

    

 

Atualização do cartaz institucional, com os telefones WhatsApp de todas as unidades 
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Publicação e Cartaz do feriado da ‘Proclamação da República’ 

  

 

 

Publicação, story, cartaz, capa de notícia do site e panfleto da campanha ‘Novembro 

Azul’ 
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Cartazes e panfletos para divulgação das novas unidades 
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Cartaz, post e story do feriado do dia da ‘Consciência Negra’ 

    

 

 

CRIAÇÃO – DEZEMBRO/2021 

Cartaz do trabalho psicossocial 
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Publicação, Cartaz, Capa da apostila, Capa de notícia no site, Capa do vídeo no Youtube e 

Certificado do Workshop 
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Capa de notícia do site, publicação das redes sociais e Cartazes com o Cronograma do 

projeto ‘Férias Divertidas’ 
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Comunicado de Recesso de Final de Ano 

   

 

Publicação, cartaz, panfleto e capa de notícia do site da campanha ‘Verão com Mais 

Saúde’ 
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DIVULGAÇÃO EM MÍDIA LOCAL 

Divulgação das aulas EAD 

Janeiro/2021 

   

 

Fevereiro/2021 

   

 

Março/2021 
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Divulgação das aulas EAD – Vídeo novo 

Abril/2021 

     

 

Maio/2021 

     

 

Junho/2021 

     

 

Julho/2021 
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Agosto/2021 

   

 

Retorno Presencial 

Setembro/2021 

   

 

Outubro/2021 

    

 

Novembro/2021 
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Dezembro/2021 

   

 

 

REDES SOCIAIS 

Canal do YouTube do CCPL 

 Em 2021 reforçamos a divulgação no YouTube, fizemos o upload de 84 vídeos e 

criamos PlayLists temáticas. Devido a quantidade de vídeos e de seguidores, o YouTube 

autorizou a utilização de uma URL personalizada para o canal: www.youtube.com/ccplbarueri.  

 

 

http://www.youtube.com/ccplbarueri
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Divulgação no Instagram 

Ao contrário das fanpages do Facebook, este ano os perfis das unidades no Instagram 
tiveram aumento de seguidores e um maior engajamento do público, todas as unidades 
tiveram um pequeno aumento no número de seguidores. 

Como estratégia para aumentar o nosso público, esse ano, criamos um perfil geral no 

Instagram, o @ccplbarueri. Os demais perfis passam a serem secundários, com menor 

quantidade de publicações, de forma a alavancar o número de seguidores na nova conta. 

Devido à pandemia, às aulas online e à ausência de eventos presenciais, a comunicação ficou 

descentralizada, se mostrando mais eficaz se feita em uma conta única.  

Confira a seguir o número de seguidores de cada conta no fechamento mês a mês: 

CCPL BARUERI - www.instagram.com/ccplbarueri 
- Janeiro2021 - 08 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 832 seguidores 
- Março/2021 - 982 seguidores 

http://www.instagram.com/ccplbarueri
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- Abril/2021 - 1054 seguidores 
- Maio/2021 - 1088 seguidores 
- Junho/2021 - 1103 seguidores 
- Julho/2021 - 1.124 seguidores 
- Agosto/2021 - 1.157 seguidores 
- Setembro/2021 - 1.211 seguidores 
- Outubro/2021 - 1.176 seguidores 
- Novembro/2021 - 1.340 seguidores 
- Dezembro/2021 -  1.380 seguidores 

 
 
 
CCPL ENGENHO NOVO - www.instagram.com/ccplengenhonovo 

- Janeiro2021 - 557 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 586 seguidores 
- Março/2021 - 607 seguidores 
- Abril/2021 - 624 seguidores 
- Maio/2021 - 629 seguidores 
- Junho/2021 - 648 seguidores 
- Julho/2021 - 630 seguidores 
- Agosto /2021 - 667 seguidores 
- Setembro/2021 - 691 seguidores 
- Outubro /2021 - 702 seguidores 
- Novembro /2021 - 728 seguidores 
- Dezembro /2021 -  741 seguidores 

 
 

 
CCPL PARQUE IMPERIAL - www.instagram.com/ccplparqueimperial 

- Janeiro2021 - 354 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 372 seguidores 
- Março/2021 - 377 seguidores 
- Abril/2021 - 383 seguidores 
- Maio/2021 - 388 seguidores 
- Junho/2021 - 383 seguidores 
- Julho/2021 - 383 seguidores 
- Agosto /2021 - 388 seguidores 
- Setembro/2021 - 399 seguidores 
- Outubro /2021 - 403 seguidores 
- Novembro /2021 - 413 seguidores 
- Dezembro /2021 -  422 seguidores 

 
 

http://www.instagram.com/ccplengenhonovo
http://www.instagram.com/ccplparqueimperial
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CCPL JARDIM PARAÍSO - www.instagram.com/ccpljardimparaiso 
- Janeiro2021 - 371 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 382 seguidores 
- Março/2021 - 391 seguidores 
- Abril/2021 - 390 seguidores 
- Maio/2021 - 395 seguidores 
- Junho/2021 - 410 seguidores 
- Julho/2021 - 428 seguidores 
- Agosto /2021 - 448 seguidores 
- Setembro/2021 - 469 seguidores 
- Outubro /2021 - 470 seguidores 
- Novembro /2021 - 477 seguidores 
- Dezembro /2021 -  481 seguidores 

 
 
CCPL PARQUE DOS CAMARGOS - www.instagram.com/ccplcamargos  

- Janeiro2021 - 477 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 490 seguidores 
- Março/2021 - 510 seguidores 
- Abril/2021 - 515 seguidores 
- Maio/2021 - 529 seguidores 
- Junho/2021 - 547 seguidores 
- Julho/2021 - 558 seguidores 
- Agosto /2021 - 565 seguidores 
- Setembro/2021 - 582 seguidores 
- Outubro /2021 - 597 seguidores 
- Novembro /2021 - 606 seguidores 
- Dezembro /2021 - 614 seguidores 

 

Fanpages de cada uma das unidades no Facebook 

Esse ano as fanpages do Facebook tiveram com uma redução progressiva do número 
de curtidas e/ou seguidores da página e o engajamento do público foi bem menor do que no 
Instagram. As publicações podem ser conferidas nos endereços: 

CCPL BARUERI - www.facebook.com/CCPLBarueri 

- Janeiro/2021 - 0 curtidas / 0 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 16 curtidas / 17 seguidores 
- Março/2021 - 23 curtidas / 24 seguidores 
- Abril/2021 - 37 curtidas / 38 seguidores 
- Maio/2021 - 43 curtidas / 45 seguidores 

http://www.instagram.com/ccpljardimparaiso
http://www.instagram.com/ccplcamargos
http://www.facebook.com/CCPLBarueri
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- Junho/2021 - 70 curtidas / 72 seguidores 
- Julho/2021 - 268 curtidas / 275 seguidores 
- Agosto/2021 - 407 curtidas / 419 seguidores 
- Setembro/2021 - 514 curtidas / 532 seguidores 
- Outubro/2021 - 522 curtidas / 541 seguidores 
- Novembro/2021 - 528 curtidas / 549 seguidores 
- Dezembro/2021 - 532 curtidas / 544 seguidores 

 
 

CCPL ENGENHO NOVO - www.facebook.com/CCPLEngNovo  

- Janeiro/2021 - 2.541 curtidas / 2.581 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 2.541 curtidas / 2.580 seguidores 
- Março/2021 - 2.561 curtidas / 2.605 seguidores 
- Abril/2021 - 2.559 curtidas / 2.600 seguidores 
- Maio/2021 - 2.549 curtidas / 2.590 seguidores 
- Junho/2021 - 2.543 curtidas / 2.583 seguidores 
- Julho/2021 - 2.538 curtidas / 2.578 seguidores 
- Agosto/2021 - 2.537 curtidas / 2.577 seguidores 
- Setembro/2021 - 514 curtidas / 532 seguidores 
- Outubro /2021 - 2.543 curtidas / 2.585 seguidores 
- Novembro /2021 - 2.553 curtidas / 2.596 seguidores 
- Dezembro /2021 - 2.555 curtidas / 2.597 seguidores 
 

 

CCPL PARQUE IMPERIAL - www.facebook.com/CCPLImperial  

- Janeiro/2021 - 1.443 curtidas / 1.467 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 1.444 curtidas / 1.468 seguidores 
- Março/2021 - 1.473 curtidas / 1.503 seguidores 
- Abril/2021 - 1.485 curtidas / 1.496 seguidores 
- Maio/2021 - 1.483 curtidas / 1.513 seguidores 
- Junho/2021 - 1.476 curtidas / 1.506 seguidores 
- Julho/2021 1.475 curtidas / 1.504 seguidores 
- Agosto/2021 - 1.474 curtidas / 1.502 seguidores 
- Setembro/2021 - 1.479 curtidas / 1.510 seguidores 
- Outubro /2021 - 1.491 curtidas / 1.522 seguidores 
- Novembro /2021 - 1.500 curtidas / 1.531 seguidores 
- Dezembro /2021 - 1.505 curtidas / 1.538 seguidores 

 
 

http://www.facebook.com/CCPLEngNovo
http://www.facebook.com/CCPLImperial
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CCPL JARDIM PARAÍSO - www.facebook.com/CCPLParaiso 

- Janeiro/2021 - 1.485 curtidas / 1.495 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 1.488 curtidas / 1.498 seguidores 
- Março/2021 - 1.485 curtidas / 1.495 seguidores 
- Abril/2021 - 1.485 curtidas / 1.495 seguidores 
- Maio/2021 - 1.482 curtidas / 1.233 seguidores 
- Junho/2021 - 1.478 curtidas / 1.488 seguidores 
- Julho/2021 - 1.476 curtidas / 1.486 seguidores 
- Agosto/2021 - - 1.479 curtidas / 1.489 seguidores 
- Setembro/2021 - 1.485 curtidas / 1.497 seguidores 
- Outubro /2021 - 1.483 curtidas / 1.495 seguidores 
- Novembro /2021 - 1.482 curtidas / 1.494 seguidores 
- Dezembro /2021 – 1.482 curtidas / 1.494 seguidores 

 

CCPL PARQUE DOS CAMARGOS - www.facebook.com/CCPLPqCamargos  

- Janeiro/2021 - 2.508 curtidas / 2.554 seguidores 
- Fevereiro/2021 - 2.512 curtidas / 2.560 seguidores 
- Março/2021 - 2.516 curtidas / 2.565 seguidores 
- Abril/2021 - 2.514 curtidas / 2.563 seguidores 
- Maio/2021 - 2.510 curtidas / 2.559 seguidores 
- Junho/2021 - 2.513 curtidas / 2.562 seguidores 
- Julho/2021 - 2.511 curtidas / 2.559 seguidores 
- Agosto/2021 - 2.528 curtidas / 2.574 seguidores 
- Setembro/2021 - 1.485 curtidas / 1.497 seguidores 
- Outubro /2021 - 2.530 curtidas / 2.580 seguidores 
- Novembro /2021 - 2.560 curtidas / 2.610 seguidores 
- Dezembro /2021 – 2.565 curtidas / 2.614 seguidores 

 

 

http://www.facebook.com/CCPLParaiso
http://www.facebook.com/CCPLPqCamargos
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FOLHA DE PAGAMENTO 

De acordo com o Decreto Nº 9.390, DE 29 DE JULHO DE 2021 ("DISPÕE SOBRE O 

RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARUERI".), 

Os Centros de Capacitação Profissional e Lazer foram orientados pela Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social que nos supervisionam, a realizar a reabertura das 

unidades para atendimento presencial e uso dos espaços de lazer e o retorno gradativo das 

aulas de acordo com a demanda a partir do dia 01 de Setembro de 2021. Sendo assim, neste 

mês de dezembro trabalhamos com aulas presenciais e por vídeo aula (EaD).  

 

CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER - ENGENHO NOVO

Razão Social - Instituto Anima

CNPJ/CEI: 05.947.341/0006-05

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Aline Gomes Pereira Assistente Administrativo 2.050,00R$                       

Analice Moreira Santana Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Andreza Santos Barbosa Recreador (a) 1.301,00R$                       1 falta (29/11)

Aniely Santana Santos Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Aparecido Celso de Souza Junior Programador Web 3.374,00R$                       

Erica da Silva Galdino Recreador (a) 1.301,00R$                       

Fabiana Zucoli Psicóloga 2.861,00R$                       

Francisca Dourado Profirio Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Gabriela Nunes Pereira Diretora de Arte 7.377,00R$                       

Jéssica Palazzolli Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Kamila Cristina Moraes Alves Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Karen Cristina Sabino de Sousa Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Luana Gomes de Brito Analista de Dep. Pessoal 2.951,00R$                       

Maria Betania da Silva Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Maria Sueli Alves Veloso Recreador (a) 1.301,00R$                       

Marilza Virginia Miranda de Paulo Secretária Pedagógica 2.612,00R$                       

Myrtha Joseph Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Rafael Luiz de Oliveira Recreador (a) 1.301,00R$                       

Regina Regia Figueiredo dos Santos Coordenadora 5.653,00R$                       

Roquenilda Mota de Almeida Araujo Assistente Social 2.861,00R$                       

Sergio Luiz Henrique Recreador (a) 1.301,00R$                       

Tainá da Silva Araujo Recreador (a) 1.301,00R$                       

49.168,00R$                     

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Diogo Alves Aluoiso Estágio em Recreador 600,00R$                           

Valquiria Das Virgens Oliveira Estágio em Recepção 600,00R$                           

1.200,00R$                       

Nome Função Salario Aulas Dadas Bruto

Adriane Lima Amorim Costa Consultora Geral de Atividades Culturais e Educacionais 6.000,00R$                       0 6.000,00R$                   

Andreia Mendes Maiola de Moraes Professor Estética Corporal e Facial / Manic. E Pedic / Depil e Desing de SobrancelhasR$ 30,00 h/a 69 2.070,00R$                   

Célio Marques Silva Professor de Violão / Canto e Coral R$ 30,00 h/a 69,5 2.085,00R$                   

Daniel Rodrigues da Matta Professor de Grafite R$ 30,00 h/a 12 360,00R$                       

Elaine Cristine Ferreira Lima Professor Estética Corporal e Facial /Depil e Desing de SobrancelhasR$ 30,00 h/a 87 2.610,00R$                   

Flavio Matheus Vila Nova de Souza Professor de Art Circense R$ 30,00 h/a 42 1.260,00R$                   

Genaro de Oliveira Professor de Auxiliar de Cabeleireiro R$ 30,00 h/a 33 990,00R$                       

Gisele Adriane Winter Professor de Artes Cênicas R$ 30,00 h/a 47,5 1.425,00R$                   

Leandro Furtado Santos Professor de Auxiliar de Segurança do Trabalho R$ 30,00 h/a 9 270,00R$                       

Lucas Rodrigues de Oliveira Consultora de Atividades Cul. E Educacionais 3.600,00R$                       0 3.600,00R$                   

Marcos Vinicius de Azevedo Pacheco Professor de Street Dance R$ 30,00 h/a 33 990,00R$                       

Mariana Miranda de Godoy Professor de Manicure R$ 30,00 h/a 27 810,00R$                       

Mateus Rafael da Silva Professor de Zumba / Street Dance / Artes Cênicas e Danças e RitmosR$ 30,00 h/a 93,5 2.805,00R$                   

Monique Ferreira Marques Galvão Professor de Ballet R$ 30,00 h/a 51 1.530,00R$                   

Nicole Belo de Oliveira Professor de Art Circense R$ 30,00 h/a 101,5 3.045,00R$                   

Patricia Vidal Nogueira Professor de Reforço Escolar 3.000,00R$                       100 3.000,00R$                   

Paula Regina Sluce Professor de Administração e Logística R$ 30,00 h/a 18 540,00R$                       

Valdemir Rodrigues Ribeiro Professor de Jogos Lúdicos R$ 30,00 h/a 37,5 1.125,00R$                   

34.515,00R$                 

Função alterada em 01/12

Transferida para o Engenho em 01/12

84.883,00R$                                                                    TOTAL GERAL

TOTAL

Referencia: Dezembro/2021

TOTAL

Prestadores de Serviço - CCPL ENGENHO NOVO 

Funcionários CLT

Estagiários

TOTAL

Licença Maternidade 01/10 a 28/01/2022

Transferida para o Engenho em 01/12
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER - PARQUE DOS CAMARGOS

Razão Social - Instituto Anima

CNPJ/CEI: 05.947.341/0006-05

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Aline Mendonça de Souza Recreador (a) 1.301,00R$                       

Ariana Rodrigues da Silva Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       1 falta (01/12)

Eduarda Castilho de Mello Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Elisa Rubbo Rodrigues de Camargo Professora de Recreação 5.618,00R$                       

Elita Gomes da Silva Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Florisbela Borges Pereira Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Gisele Fonseca Leomil de Oliveira Coordenadora 5.653,00R$                       

Gislene Cristina Peixoto Recreador (a) 1.301,00R$                       

Jhonata Barbosa da Silva Aux. De Edição de Videos 1.755,00R$                       

José Airton Rodrigues do Nascimento Recreador (a) 1.301,00R$                       Desc 00:30

Larissa Carvalho de Souza Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Larisse de Freitas Brigido Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Maria Clara Trezza Recreador (a)  R$                       1.301,00 Alterar função para recreador em 01/12

Maurílio Trajano de Freitas Encarregado de Manutenção 2.850,00R$                       Promovido 11/2021 nos avisaram 24/11/2021

Noeme Isabel Rodrigues da Silva Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Patrícia Fernanda Mendes Costa Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Tatiane Aparecida Esteves Assistente Administrativo 2.050,00R$                       

Victor dos Anjos Almeida Afonso Chaves Recreador (a) 1.301,00R$                       

36.054,00R$                     

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Camile Vitoria Nunes Correa Estágio em Recepção 600,00R$                           

Gustavo Silva de Castilho Estágio de Recreador (a) 600,00R$                           

Melissa Ribeiro João Estágio em Recepção 600,00R$                           

Paulo Cesar Santos Estágio de Recreador (a) 600,00R$                           

2.400,00R$                       

Nome Função Salario Aulas Dadas Bruto

Ana Carolina de Oliveira Marques Nutricionista 4.300,00R$                       0 4.300,00R$                       

Angela Ap. Rodrigues de Oliveira Fonseca Professor Logística /Aux. Contábil e RH, Aux. Administrativo e EmpreendedorismoR$30,00 h/a 144 4.320,00R$                       

David Rodrigues dos Santos Professora de Canto e Coral R$30,00 h/a 16 480,00R$                          

Dayane Moreira de Azevedo Professora de Dança do Ventre R$30,00 h/a 12 360,00R$                          

Divalci Ferreira Guedes Professor de Artes Circense R$30,00 h/a 100,5 3.015,00R$                       

Eliana Freire Campos Consultora Pedagógica 3.600,00R$                       0 3.600,00R$                       

Gildo Ribeiro de Sousa Professor de Jogos Lúdicos R$30,00 h/a 6 180,00R$                          

Izanei Batista dos Santos Consultora de Atividades Cul. E Educacionais 3.600,00R$                       0 3.600,00R$                       

Jozita de Cassia Stuany de Gois Professor Logística; Aux. Administrativo e Empreendedorismo R$30,00 h/a 42 1.260,00R$                       

Juliana Guilherme Secretária Administrativo 2.500,00R$                       0 2.500,00R$                       

Maria Rosana Alves Feitosa Real Professor de Portaria e Recepção R$30,00 h/a 27 810,00R$                          

Neide Pereira de Souza Rosa Professor Artesanato R$30,00 h/a 6 180,00R$                          

Paula da Costa Soares Professor de Massoterapia R$30,00 h/a 66 1.980,00R$                       

Roberta Feijó Pinheiro dos Santos Professora em  Atendente de farmácia e Drogaria, Capacitação de Babás e Cuidador de IdososR$30,00 h/a 45 1.350,00R$                       

Rodrigo Manzatto Coordenador Financeiro 8.000,00R$                       0 8.000,00R$                       

Sara de Souza Carriel da Silva Professor de Violão R$30,00 h/a 31 930,00R$                          

Vanda Aparecida Martins Duca dos Santos Professor Artesanato R$30,00 h/a 78 2.340,00R$                       

Wilson de Oliveira Professor de Auxiliar De Veterianário e Petshop R$30,00 h/a 39 1.170,00R$                       

40.375,00R$                    

TOTAL GERAL 78.829,00R$                                                                 

Referencia: Dezembro/2021

Funcionários CLT

TOTAL

Estagiários

TOTAL

Prestadores de Serviço - CCPL PQ DOS CAMARGOS

TOTAL

Licença Maternidade (04/11/2021 a 03/03/2022)

Promovida em 12/2021
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER - PARQUE IMPERIAL

Razão Social - Instituto Anima

CNPJ/CEI: 05.947.341/0006-05

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Alexandre Andrade Ortega Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       Alterado em 01/12

Cláudia Batista Santos Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       Desc 08:40

Gislaine dos Santos Meira Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Kaillane Vitoria Silva de Jesus Recreador (a) 1.301,00R$                       

Larissa de Sousa Rodrigues Recreador (a) 1.301,00R$                       

7.315,00R$                       

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Yasmin da Silva Barbosa Estágio em Recepção 600,00R$                           

600,00R$                           

Nome Função Salario Aulas Dadas Bruto

Adriane Monteiro Freitas Professora de Dança do Ventre R$ 30,00 h/a 8 240,00R$                     

Augusto César Trezza da Silva Consultor de Atividades Cul. E Educacionais 3.600,00R$                       *** 3.600,00R$                 

Elizete Rodrigues dos Santos Professor de Reforço Escolar 3.000,00R$                       *** 3.000,00R$                 

Eric Reis Alves Professor de Grafite R$ 30,00 h/a 18 540,00R$                     

Lucélia Acassio de Oliveira Professora de Ballet R$ 30,00 h/a 70,5 2.115,00R$                 

Pamela Christina Rosa Thomaz Coordenador (a) de Unidade 5.000,00R$                       *** 5.000,00R$                 

14.495,00R$               

Referencia: Dezembro/2021

Funcionários CLT

TOTAL

Estagiários

TOTAL GERAL 22.410,00R$                                                              

TOTAL

Prestadores de Serviço - CCPL PQ IMPERIAL

TOTAL

alterar função para Recepção 01/12
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER - JARDIM PARAÍSO

Razão Social - Instituto Anima

CNPJ/CEI: 05.947.341/0006-05

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Aléxia Catrine Silva de Jesus Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Andressa Lima Amorim Ass. De Marketing 1.974,00R$                       

Daiane de Oliveira da Matta Coord. Administrativa 3.084,00R$                       

Elane Felipe da Silva Psicóloga 2.861,00R$                       

Gilberto Soares Rocha Oficial de Manutenção 2.097,00R$                       

Gisele Andrade de Freitas Coordenadora 5.653,00R$                       

Henrique de Carvalho Martins Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Ida Vaz Pereira Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Izabele Meireles Oliveira Recreador (a) 1.301,00R$                       

Laura Araujo Rcoha Recreador (a) 1.301,00R$                       

Lucas Rodrigues da Fonseca Recreador (a) 1.301,00R$                       

Paloma Alves Camargo Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Pierre Thierry Ferreira Dias Recreador (a) 1.301,00R$                       

Renan da Silva Vieira Secretário Pedagógico 2.612,00R$                       

Tauane Trezza da Silva Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Tereza Barbosa Costa Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

32.911,00R$                     

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Breno Rodrigues Costa Estágio em  TI 800,00R$                           

Jully Gabrily Andrade Pinheiro Estágio em Recreador(a) 600,00R$                           

Mariana Ferreira de Souza Estágio em Recreador(a) 600,00R$                           

2.000,00R$                       

Nome Função Salario Aulas Dadas Bruto

Andréa Carla Dias Professor de Aux.Administrativo , Empreendedorismo e Segurança do TrabalhoR$30,00 h/a 48 1.440,00R$                       

Cleber Neres Passos Professor de Canto e Coral / Instrumento Musical "Violão"R$30,00 h/a 48,5 1.455,00R$                       

Douglas Wilson Sales Barroso Professor de dança de salão R$30,00 h/a 29,33333333 880,00R$                          

Fabiana Alberti Franco Professora de Dança do Ventre R$30,00 h/a 24,5 735,00R$                          

Fábio Higor Vila Nova de Souza Professor de Artes Circense R$30,00 h/a 42 1.260,00R$                       

Jamildo Barbosa dos Santos Professor de Grafite R$30,00 h/a 22 660,00R$                          

Janaina da Silva Melo Professor de Zumba R$30,00 h/a 9 270,00R$                          

Jaqueline Pereira Macêdo Professora de  Artes Circenses R$30,00 h/a 42 1.260,00R$                       

Josival Almeida da Silva Professor de portaria e recepção R$30,00 h/a 12 360,00R$                          

Luã Lafayete Salgado Professor de Inglês R$30,00 h/a 76 2.280,00R$                       

Mariana Thereza da Silva Gonçalves Professor de Cuidador de Idoso e Capacitação de Babás / Atendente de Farmácia e DrogariasR$30,00 h/a 27 810,00R$                          

Tiago Souza Lima Professor de Grafite R$30,00 h/a 19 570,00R$                          

11.980,00R$                    

TOTAL GERAL 46.891,00R$                                                                    

TOTAL

Prestadores de Serviço - CCPL JD PARAÍSO 

Referencia: Dezembro/2021

Funcionários CLT

TOTAL

Estagiários

TOTAL
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER - JARDIM FLORIDA

Razão Social - Instituto Anima

CNPJ/CEI: 05.947.341/0006-05

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Aline Jesus Santos da Silva Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Cláudia Jacinto da Silva Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Genicleia de Santana Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

José Humberto Santos Novais Recreador (a) 1.301,00R$                       

Joseane Alves de Oliveira Recreador (a) 1.301,00R$                       

Nayra Souza Santos Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Sara Oliveira Campagnole Barreto Recreador (a) 1.301,00R$                       

Tamiris Trezza da Silva Assistente Administrativo 2.050,00R$                       

11.967,00R$                     

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Bruna Vitoria Felix dos Santos Araujo Estágio em Recepção 600,00R$                           1 falta (07/12)

600,00R$                           

Nome Função Salario Aulas Dadas Bruto

Paulo Henrique Soares Pessoa Coordenador de Unidade 5.000,00R$                       0 5.000,00R$                       

5.000,00R$                       

Prestadores de Serviço - CCPL JD PARAÍSO 

TOTAL

TOTAL GERAL 17.567,00R$                                                                    

Referencia: Dezembro/2021

Funcionários CLT

TOTAL

Estagiários

TOTAL

CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER - JARDIM PARAÍSO

Razão Social - Instituto Anima

CNPJ/CEI: 05.947.341/0006-05

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Daniela dos Santos Aleixo Paulino Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

Elisangela dos Santos Reis Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Emilaine Justus Ferreira Psicóloga 2.861,00R$                       

Genilda Lourenço da Silva Auxiliar de Limpeza 1.301,00R$                       

Gracielle dos Santos Aleixo Santana Recreador (a) 1.301,00R$                       

Jéssica de Assis Monteiro Recreador (a) 1.301,00R$                       

Kelly de Carvalho Lima Oliveira Coordenadora 5.653,00R$                       

Lilia de Vasconcelos Paschoal Barbosa Assistente Social 2.861,00R$                       

Renan dos Santos Meira Auxiliar Administrativo II 1.706,00R$                       

19.991,00R$                     

Nome Função Salário Faltas Atrasos

Vitória Neves Moraes Estágio em Recepção 600,00R$                           

600,00R$                           

Nome Função Salario Aulas Dadas Bruto

Vinicius Viana dos Santos Professor de Zumba / Danças e Ritmos e Street Dance R$ 30,00 h/a 39,5 1.185,00R$                       

1.185,00R$                       

Prestadores de Serviço - CCPL JD PARAÍSO 

TOTAL

TOTAL GERAL 21.776,00R$                                                                    

Transferida para o Jaraguá em 01/12

Transferida para o Jaraguá em 01/12

Atestado 7 dias (11/12 a 17/12)

Transferida para o Jaraguá em 01/12

Referencia: Dezembro/2021

Funcionários CLT

TOTAL

Estagiários

TOTAL
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200 
 

SAU – SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

O SAU é um importante indicador para as unidades do CCPL, pois através 

dos formulários e ligações podemos entender os processos a serem melhorados e 

os elogios e sugestões para o melhor desenvolvimento dos polos. 

Devido a paralisação com o estado de calamidade pública em decorrência 

das medidas necessárias ao enfrentamento do COVID-19 com a declaração de 

quarentena no Município de Barueri pelo Decreto Nº 9.113, de 23 de março de 2020, 

as unidades estão recebendo alunos apenas para a realização de matriculas, 

informações sobre as aulas ou retirada de apostilas e com isso não foram 

distribuídos formulários para o índice de qualidade do projeto. As ligações continuam 

sendo recebidas, e assim direcionamos os alunos em caso de dúvidas, informações, 

entre outros.  

SAU – ATENDIMENTO VIA MENSAGEM INSTATANEA  

Neste ano, com o objetivo de facilitar a comunicação direta com o público, o 

SAU dos Centros de Capacitação Profissional e Lazer de Barueri passa receber 

mensagens através do aplicativo WhatsApp. O telefone continua o mesmo: (11) 

4382-4684, mas agora, os munícipes podem esclarecer suas dúvidas, solicitar 

informações, enviar críticas, sugestões, elogios ou reclamações de forma simples, 

acessível e objetiva. Durante a pandemia, o horário de funcionamento das unidades 

e do atendimento via WhatsApp é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. 
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RELATÓRIO ANUAL DE 2021  

TABELA DE FREQUENCIA – JANEIRO A MARÇO 2021 

 

 

 

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Inglês 247 0 267 260 0 267 260 14 274

Jogos Lúdicos 164 0 216 181 0 216 136 39 175

Reforço Escolar 293 0 334 292 0 334 213 90 303

Total 704 0 817 733 0 817 609 143 752

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Arte Circense 326 0 388 322 0 388 305 18 323

Artes Cênicas 165 0 195 136 0 195 130 5 135

Artesanato 169 0 218 157 0 218 126 15 141

Ballet 291 0 325 271 0 325 292 16 308

Canto e Coral 181 0 230 153 0 230 129 7 136

Dança de Salão - Ritmo Sertanejo 163 0 187 154 0 187 123 5 128

Dança do Ventre 130 0 176 135 0 176 101 13 114

Danças e Ritmos 308 0 376 312 0 376 285 17 302

Grafite 175 0 234 179 0 234 182 9 191

Instrumento Musical - Violão 321 0 417 356 0 417 326 39 365

Street Dance 104 0 132 112 0 132 112 8 120

Zumba 479 0 591 540 0 591 496 21 517

Total 2812 0 3469 2827 0 3469 2607 173 2780

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Atendente de Farmácia e Drogaria 98 0 104 134 0 139 115 6 121

Assistente Administrativo 231 0 232 257 0 267 216 18 234

Auxiliar Contábil/ RH 116 0 118 147 0 153 128 12 140

Auxiliar de logística 85 0 87 119 0 122 117 5 122

Auxiliar de Veterinário e Pet Shop 107 0 109 98 0 109 77 6 83

Auxiliar de Técnico em Segurança do Trabalho 68 0 70 65 0 70 55 5 60

Auxiliar de Cabeleireiro 160 0 162 154 0 162 126 23 149

Capacitação de Babás 85 0 86 75 0 86 67 5 72

Cuidador de Idosos 85 0 87 79 0 87 74 6 80

Depilação Profissional (design de sobrancelhas)172 0 176 161 0 176 156 14 170

Empreendedorismo 197 0 199 228 0 234 215 7 222

Estética Corporal 158 0 160 153 0 160 147 7 154

Estética Facial 108 0 110 103 0 110 101 3 104
Manicure e Pedicure 169 0 177 163 0 177 164 8 172

Massoterapia 183 0 185 177 0 185 161 13 174

Portaria e Recepção 74 0 76 102 0 111 103 6 109

Total 2096 0 2138 2215 0 2348 2022 144 2166

EIXO - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

EIXO - CULTURAL 

EIXO - EMPREGO E RENDA

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
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TABELA DE FREQUENCIA – ABRIL A JUNHO 2021 

 

 

 

 

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Inglês 214 49 263 190 32 222 181 10 191

Jogos Lúdicos 108 28 136 100 14 114 93 7 100

Reforço Escolar 203 10 213 197 8 205 190 8 198

Total 525 87 612 487 54 541 464 25 489

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Arte Circense 269 37 306 243 29 272 213 32 245

Artes Cênicas 121 11 132 120 2 122 120 0 120

Artesanato 119 7 126 114 6 120 109 6 115

Ballet 284 8 292 278 8 286 272 8 280

Canto e Coral 123 6 129 122 3 125 107 17 124

Dança de Salão - Ritmo Sertanejo 120 3 123 120 0 120 119 1 120

Dança do Ventre 94 7 101 91 3 94 88 3 91

Danças e Ritmos 254 32 286 224 31 255 206 18 224

Grafite 156 27 183 151 8 159 151 1 152

Instrumento Musical - Violão 284 42 326 244 40 284 227 17 244

Street Dance 105 7 112 104 1 105 99 5 104

Zumba 441 56 497 399 43 442 398 1 399

Total 2370 243 2613 2210 174 2384 2109 109 2218

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Atendente de Farmácia e Drogaria 96 21 117 123 10 133 119 5 124

Assistente Administrativo 190 27 217 209 17 226 193 19 212

Auxiliar Contábil/ RH 123 5 128 157 1 158 146 11 157

Auxiliar de logística 105 12 117 135 6 141 126 9 135

Auxiliar de Veterinário e Pet Shop 71 6 77 69 2 71 66 4 70

Auxiliar de Técnico em Segurança do Trabalho 53 2 55 53 1 54 52 1 53

Auxiliar de Cabeleireiro 121 5 126 116 7 123 111 6 117

Capacitação de Babás 63 7 70 62 1 63 62 0 62

Cuidador de Idosos 70 6 76 68 3 71 68 0 68

Depilação Profissional (design de sobrancelhas)147 11 158 142 7 149 136 7 143

Empreendedorismo 187 29 216 195 27 222 184 13 197

Estética Corporal 137 11 148 130 9 139 130 1 131

Estética Facial 99 5 104 97 4 101 93 5 98

Manicure e Pedicure 146 18 164 127 19 146 115 12 127

Massoterapia 157 5 162 153 7 160 148 6 154

Portaria e Recepção 85 18 103 105 15 120 101 4 105

Total 1850 188 2038 1941 136 2077 1850 103 1953

EIXO - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

EIXO - CULTURAL 

EIXO - EMPREGO E RENDA

ABRIL MAIO JUNHO

ABRIL MAIO JUNHO

ABRIL MAIO JUNHO
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TABELA DE FREQUENCIA – JULHO A SETEMBRO 2021 

 

 

 

 

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Inglês 186 4 190 179 7 186 122 65 187

Jogos Lúdicos 89 4 93 86 3 89 42 54 96

Reforço Escolar 191 5 196 187 4 191 118 104 222

Total 466 13 479 452 14 466 282 223 505

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Arte Circense 236 2 238 228 9 237 234 12 246

Artes Cênicas 115 5 120 110 5 115 108 4 112

Artesanato 109 8 117 107 3 110 60 57 117

Ballet 275 7 282 275 2 277 259 30 289

Canto e Coral 111 4 115 63 9 111 107 8 115

Dança de Salão - Ritmo Sertanejo 117 2 119 113 5 118 113 0 113

Dança do Ventre 89 2 91 87 2 89 86 8 94

Danças e Ritmos 218 2 220 217 3 220 180 99 279

Grafite 143 11 154 143 1 144 88 87 175

Instrumento Musical - Violão 231 8 239 223 8 231 224 20 244

Street Dance 98 5 103 95 3 98 66 59 125

Zumba 396 6 402 400 0 400 320 243 563

Total 2138 62 2200 2061 50 2150 1845 627 2472

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Atendente de Farmácia e Drogaria 116 4 120 129 1 130 120 10 130

Assistente Administrativo 195 8 203 207 4 211 180 31 211

Auxiliar Contábil/ RH 147 4 151 154 2 156 134 23 157

Auxiliar de logística 127 3 130 136 2 138 121 20 141

Auxiliar de Veterinário e Pet Shop 66 3 69 65 1 66 62 6 68

Auxiliar de Técnico em Segurança do Trabalho 52 1 53 51 1 52 43 9 52

Auxiliar de Cabeleireiro 115 2 117 111 4 115 86 26 112

Capacitação de Babás 62 0 62 61 1 62 46 15 61

Cuidador de Idosos 66 3 69 65 1 66 50 18 68

Depilação Profissional (design de sobrancelhas)143 0 143 141 2 143 127 14 141

Empreendedorismo 188 3 191 199 5 204 171 28 199

Estética Corporal 126 6 132 126 0 126 113 18 131

Estética Facial 96 1 97 92 4 96 79 14 93
Manicure e Pedicure 122 3 125 118 5 123 92 30 122

Massoterapia 152 2 154 149 3 152 135 19 154

Portaria e Recepção 100 5 105 111 3 114 99 13 112

Total 1873 48 1921 1915 39 1954 1658 294 1952

EIXO - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

EIXO - CULTURAL 

EIXO - EMPREGO E RENDA

SETEMBRO

SETEMBROJULHO AGOSTO

JULHO AGOSTO SETEMBRO

JULHO AGOSTO
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TABELA DE FREQUENCIA – OUTUBRO A DEZEMBRO 2021 

 

 

 

 

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Inglês 164 3 167 196 0 196 234 8 242

Jogos Lúdicos 121 18 139 111 23 134 136 23 159

Reforço Escolar 238 14 252 283 27 310 286 38 324

Total 523 35 558 590 50 640 656 69 725

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Arte Circense 269 15 284 310 10 320 304 24 328

Artes Cênicas 122 8 130 149 7 156 147 16 163

Artesanato 102 10 112 150 17 167 154 14 168

Ballet 273 33 306 302 19 321 289 28 317

Canto e Coral 117 14 131 153 24 177 151 20 171

Dança de Salão - Ritmo Sertanejo 110 22 132 146 7 153 164 11 175

Dança do Ventre 91 8 99 142 6 148 143 7 150

Danças e Ritmos 256 18 274 302 45 347 318 39 357

Grafite 150 11 161 199 12 211 190 21 211

Instrumento Musical - Violão 236 14 250 319 31 350 359 30 389

Street Dance 108 5 113 120 6 126 125 21 146

Zumba 540 18 558 617 39 656 665 27 692

Total 2374 176 2550 2909 223 3132 3009 258 3267

Cursos Frequencia 
Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados
Frequencia 

Evadidos e 

Desistentes

Total 

Matriculados

Atendente de Farmácia e Drogaria 127 4 131 151 15 166 135 3 138

Assistente Administrativo 182 17 199 232 6 238 228 5 233

Auxiliar Contábil/ RH 137 7 144 160 7 167 160 8 168

Auxiliar de logística 124 6 130 130 8 138 121 3 124

Auxiliar de Veterinário e Pet Shop 59 7 66 81 2 83 89 4 93

Auxiliar de Técnico em Segurança do Trabalho 49 3 52 75 2 77 62 2 64

Auxiliar de Cabeleireiro 97 9 106 124 10 134 100 2 102

Capacitação de Babás 56 3 59 58 1 59 58 1 59

Cuidador de Idosos 63 1 64 90 0 90 88 5 93

Depilação Profissional (design de sobrancelhas)126 14 140 155 6 161 181 7 188

Empreendedorismo 176 10 186 156 7 163 186 3 189

Estética Corporal 124 5 129 132 8 140 109 6 115

Estética Facial 91 2 93 88 5 93 131 2 133

Manicure e Pedicure 105 15 120 134 11 145 124 3 127

Massoterapia 142 5 147 156 6 162 148 2 150

Portaria e Recepção 110 2 112 131 5 136 118 3 121

Total 1768 110 1878 2053 99 2152 2038 59 2097

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

DEZEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

EIXO - EMPREGO E RENDA

EIXO - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

EIXO - CULTURAL 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
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TABELA DE FREQUENCIA – CONSOLIDADO 2021 

 

*Em atenção ao estipulado na clausula 6-6.1/6.2 e 6.3 do Contrato de Gestão 

028/2018 com o sentido de aditar o presente contrato em 25% do seu objeto, a meta 

quantitativa deixa de ser 5000 atendimentos/mês e passa a ser 6250 

atendimentos/mês, subdivididas nas unidades em contrato. Tal aditamento se faz 

necessário em razão da anexação de dois Centros Comunitários, a saber, Centro 

Comunitário Jardim Flórida localizado na Rua das Orquídeas, Nº 62, Jardim Flórida 

e Centro Comunitário Parque Imperial, localizado na Rua Otacílio Alves Martins nº 

514 – Parque Imperial.   

 

 

 

 

 

Frequênte
Evadido e 

Desistente

Total 

Matriculados

Inglês 150 150 1800 2433 192 2652

Jogos Lúdicos 100 220 1440 1367 213 1667

Reforço Escolar 250 250 3000 2691 308 3082

Totais 500 620 6240 6491 713 7401

Arte Circense 200 200 2400 3259 188 3575

Artes Cênicas 120 120 1440 1543 63 1695

Artesanato 400 500 5000 1476 143 1729

Ballet 400 400 4800 3361 159 3608

Canto e Coral 160 160 1920 1517 112 1794

Dança de Salão - Ritmo Sertanejo 120 120 1440 1562 56 1675

Dança do Ventre 120 170 1540 1277 59 1423

Danças e Ritmos 120 220 1640 3080 304 3516

Grafite 150 200 1900 1907 188 2209

Instrumento Musical - Violão 160 200 2000 3350 249 3756

Street Dance 150 190 1880 1248 120 1416

Zumba 400 600 5200 5691 454 6308

Totais 2500 3080 31160 29271 2095 32704

Atendente de Farmácia e Drogaria 60 60 720 1463 79 1553

Assistente Administrativo 150 250 2000 2520 152 2683

Auxiliar Contábil/ RH 130 130 1560 1709 80 1797

Auxiliar de logística 100 100 1200 1446 74 1525

Auxiliar de Veterinário e Pet Shop 120 120 1440 910 41 964

Auxiliar de Técnico em Segurança do Trabalho 80 80 960 678 27 712

Auxiliar de Cabeleireiro 170 200 2100 1421 94 1525

Capacitação de Babás 120 190 1580 755 34 801

Cuidador de Idosos 120 190 1580 866 43 919

Depilação Profissional (design de sobrancelhas) 200 200 2400 1787 82 1888

Empreendedorismo 160 250 2100 2282 132 2422

Estética Corporal 130 170 1640 1585 71 1665

Estética Facial 130 170 1640 1178 45 1232

Manicure e Pedicure 100 170 1340 1579 124 1725

Massoterapia 160 200 2000 1861 68 1939

Portaria e Recepção 70 70 840 1239 74 1324

Totais 2000 2550 25100 23279 1220 24674

62500 64779Total Geral 4028590415000

Total do  Ano 2021

CONSOLIDADO DE ATENDIMENTOS - CCPL BARUERI (ANUAL/2021)

Meta Anual 

Contratada/Ano 2018 

e Aditivo Ano/2021   

Meta Mensal           

Contratada (Ano/2018)   

Jan á Out 2021

Meta Mensal           

Contratada (Ano/2021)   

Nov á Dez 2021

6250*

Cultural

Emprego e Renda

Formação e 

Desenvolvimento

Eixo Curso
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METAS E ATENDIMENTOS REALIZADOS - RESUMO 

 

 

 

 

De acordo com o Decreto Nº 9.390, DE 29 DE JULHO DE 2021 ("DISPÕE 

SOBRE O RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE BARUERI".), Os Centros de Capacitação Profissional e Lazer foram 

orientados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que nos 

supervisionam, a realizar a reabertura das unidades para atendimento presencial e 

uso dos espaços de lazer e o retorno gradativo das aulas de acordo com a demanda 

a partir do dia 01 de Setembro de 2021.  

 

Ao todo tivemos o número de 59.041 atendimentos neste ano, cumprindo                  

-05,53% da meta em contrato de gestão, porém dentro do percentual de volume 

contratado. As aulas foram reajustadas e estão sendo trabalhadas em três modelos, 

como: Aulas Presenciais, EAD 100% online e aulas online com previsão de retorno 

presencial. 

AULAS PRESENCIAIS  

As aulas presenciais que retornaram foram planejadas de acordo com a 

demanda e a pesquisa com os alunos, onde estabelecemos o protocolo de 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Formação e Desenvolvimento 500 620 704 733 609 525 487 464

Cultural 2500 3080 2812 2827 2607 2370 2210 2109

Emprego e Renda 2000 2550 2096 2215 2022 1850 1941 1850

Total 5000 6250 5612 5775 5238 4745 4638 4423

Eixo de Atuação 
Meta Contratada                

Jan a Out/2021

Meta Contratada 

Nov e Dez 2021

META ATINGIDA NO MÊS

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Formação e Desenvolvimento 500 620 466 452 282 523 590 656

Cultural 2500 3080 2138 2061 1845 2374 2909 3009

Emprego e Renda 2000 2550 1873 1915 1658 1768 2053 2038

Total 5000 6250 4477 4428 3785 4665 5552 5703

Eixo de Atuação 
Meta Contratada                

Jan a Out/2021

Meta Contratada 

Nov e Dez 2021

META ATINGIDA NO MÊS

Eixo de Atuação 
Meta Contratada 

para o ano Ano

Meta 

Atingida no 

ano

Percentual 

Atingido
%

Formação e Desenvolvimento 6240 6491 104,02% + 4,02%

Cultural 31160 29271 93,93% - 6,06%

Emprego e Renda 25100 23279 92,74% - 7,25%

Total 62500 59041 94,46% - 5,53%

* Percentual do volume contratado é de 85% a 100%

Eixo de Atuação 
Percentual 

Contratado

Percentual 

Atingido

Formação e Desenvolvimento Até 25% 9,23%

Cultural Até 25% 6,41%

Emprego e Renda Até 25% 4,94%

ABSENTEÍSMO 2021
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atendimento para que houvessem todas as medidas de segurança em relação a 

higiene e distanciamento social. Os cursos com retorno presencial foram: Inglês, 

Reforço Escolar, Jogos Lúdicos, Artesanato, Danças e Ritmos, Grafite, Street Dance 

e Zumba.  

 

AULAS ONLINE  

 

Devido ao reajuste nos horários e a verificação da demanda, alguns cursos 

permaneceram com acesso online, foram eles: Arte Circense, Artes Cênicas, Canto 

e Coral, Dança de Salão Ritmo Sertanejo, Instrumento Musical – Violão.   

AULAS ONLINE – 100% EAD 

Os cursos 100% EAD são, Assistente Administrativo, Atendente de Farmácias 

e Drogarias, Auxiliar Contábil / RH, Auxiliar de Logística, Empreendedorismo e 

Portaria e Recepção. Esta modalidade garante ao aluno acesso as aulas totalmente 

online, sendo vídeo, atividades complementares e provas de finalização de curso. 

No fim do curso os alunos recebem certificado impresso.  

ABSENTEÍSMO DO TRIMESTRE 

 

 

Frequênte
Evadido e 

Desistente

Total 

Matriculados

Inglês 1800 2433 192 2652

Jogos Lúdicos 1440 1367 213 1667

Reforço Escolar 3000 2691 308 3082

Totais 6240 6491 713 7401

Arte Circense 2400 3259 188 3575

Artes Cênicas 1440 1543 63 1695

Artesanato 5000 1476 143 1729

Ballet 4800 3361 159 3608

Canto e Coral 1920 1517 112 1794

Dança de Salão - Ritmo Sertanejo 1440 1562 56 1675

Dança do Ventre 1540 1277 59 1423

Danças e Ritmos 1640 3080 304 3516

Grafite 1900 1907 188 2209

Instrumento Musical - Violão 2000 3350 249 3756

Street Dance 1880 1248 120 1416

Zumba 5200 5691 454 6308

Totais 31160 29271 2095 32704

Atendente de Farmácia e Drogaria 720 1463 79 1553

Assistente Administrativo 2000 2520 152 2683

Auxiliar Contábil/ RH 1560 1709 80 1797

Auxiliar de logística 1200 1446 74 1525

Auxiliar de Veterinário e Pet Shop 1440 910 41 964

Auxiliar de Técnico em Segurança do Trabalho 960 678 27 712

Auxiliar de Cabeleireiro 2100 1421 94 1525

Capacitação de Babás 1580 755 34 801

Cuidador de Idosos 1580 866 43 919

Depilação Profissional (design de sobrancelhas) 2400 1787 82 1888

Empreendedorismo 2100 2282 132 2422

Estética Corporal 1640 1585 71 1665

Estética Facial 1640 1178 45 1232

Manicure e Pedicure 1340 1579 124 1725

Massoterapia 2000 1861 68 1939

Portaria e Recepção 840 1239 74 1324

Totais 25100 23279 1220 24674

62500 6,22%

6,41%

64779Total Geral 402859041

4,94%

Absenteísmo 

Acumulado do Ano

9,63%

Total do  Ano 2021

CONSOLIDADO DE ATENDIMENTOS - CCPL BARUERI (ANUAL/2021)

Meta Anual 

Contratada/Ano 2018 

e Aditivo Ano/2021   

Cultural

Emprego e Renda

Formação e 

Desenvolvimento

Eixo Curso
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ABSENTEÍSMO POR EIXO 

De acordo com a última pesquisa realizada com os alunos, tivemos um 

percentual para cada eixo de formação sobre o quesito evasão, como mostra os 

gráficos abaixo:  

EIXO - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 O Absenteísmo para o Eixo de Formação e Desenvolvimento foi de 9,63% 

que representam 713 pessoas, gerados pelos motivos abaixo: 

 

EIXO - CULTURAL 

 O Absenteísmo para o Eixo Cultural foi de 6,41%, que representam 2095 

pessoas, gerados pelos motivos abaixo: 
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EIXO – EMPREGO E RENDA 

 O Absenteísmo para o Eixo Emprego e Renda foi de 4,94%, que representam 

1220 pessoas, gerados pelos motivos abaixo: 

 

AÇÕES PARA CONTROLE E REDUÇÃO DO ABSENTEÍSMO: 

 O objetivo deste controle é monitorar as evasões que acontecem 

mensalmente entre os eixos de formação, sendo assim, segue algumas medidas 

tomadas para o controle e verificação da falta do aluno. Neste ano em especial, o 

controle de evasão foi intensificado para o retorno presencial, onde reajustamos todo 

processo de monitoramento para garantirmos os alunos que queiram retomar o 

100% presencial neste momento.  

 Contato Telefônico – Entramos em contato com todos os alunos para realizar a 

verificação dos motivos de seu não comparecimento as aulas. Este contato foi de 

suma importância pois os alunos entendessem a preocupação da equipe em 

querer atendê-los da melhor forma e realizar ajustes possíveis caso tenham tido 

algum desconforto em suas visitas ao CCPL.  

 

 Grupos de Mensagem Instantânea (Whatsapp) – Através desta ferramenta, 

conseguimos estimular os alunos a estarem ativos nas aulas, com apoio da 

equipe pedagógica e professores movimentamos com aplicação de atividades 

extras que tenham o intuito de interação e acompanhamento das aulas. 

 

 Rede de Apoio – Através da Equipe Pedagógica os alunos com dificuldades em 

alguma questão pontual são orientados e acompanhados por profissionais que estão 

preparados para atendê-los, como professores, equipe administrativa e equipe 

psicossocial. Assim, conseguimos acompanhar as dificuldades para desenvolver 

melhorias. 
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CONCLUSÃO 

Entre os meses de janeiro a agosto trabalhamos com o método de ensino EAD 

(Ensino a Distância) devido a pandemia relacionada ao COVID-19. 

Usamos a plataforma digital do instituto, para que pudéssemos de alguma 

forma suprir nossos alunos neste período de quarentena, período este, que nos levou 

a implantar o sistema EAD, onde considerando o reconhecimento do estado de 

calamidade pública em decorrência das medidas necessárias ao enfrentamento do 

COVID-19 com a declaração de quarentena no Município de Barueri pelo Decreto Nº 

9.113, de 23 de março de 2020, e a Portaria Nº 010/2020, de 08 de abril de 2020, as 

aulas do Centro de Capacitação Profissional e lazer passaram a ser ministradas na 

plataforma digital. Desta forma, os alunos puderam acessar as aulas online, onde o 

corpo docente dentre os três eixos do instituto (Formação e Desenvolvimento, Cultural 

e Emprego e Renda), elaborou videoaulas de acordo com o nível de aprendizado em 

que cada turma se encontra. A plataforma foi pensada de forma a facilitar o acesso 

do aluno, onde os mesmos puderam fazer login com o número de seu RG, bastando 

estar devidamente matriculados em nossos cursos. 

Neste período a equipe pedagógica reformulou o formato de entrega de aulas 

aos alunos do CCPL, onde os alunos tiveram acesso a todo conteúdo disposto na 

plataforma dos cursos a distância e ao retorno das aulas presenciais terão apenas a 

retomada do conteúdo com aulas práticas e entrega do Certificado. Também 

retornamos com a verificação do absenteísmo em todas as turmas do CCPL, 

considerando “Frequente” o aluno que assistir uma ou mais videoaulas do mês, 

“Evadido” o aluno que não assistir nenhuma videoaula do mês e “Matriculados” a 

soma dos Frequentes com os Evadidos. 

A partir do mês de setembro, de acordo com o Decreto Nº 9.390, DE 29 DE 

JULHO DE 2021 ("DISPÕE SOBRE O RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS 

NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARUERI".), Os Centros de Capacitação 

Profissional e Lazer foram orientados pela Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social que nos supervisionam, a realizar a reabertura das unidades 

para atendimento presencial e uso dos espaços de lazer e o retorno gradativo das 

aulas de acordo com a demanda a partir do dia 01 de Setembro de 2021.  

Demos continuidade na plataforma de ensino com os cursos na modalidade do 

100% EAD, onde os alunos terão acesso a carga horária de 72h através de vídeos, 

atividades complementares e fórum de duvidas com professores e ao fim receberam 

o certificado de conclusão de curso.  

No mês de novembro na clausula 6-6.1/6.2 e 6.3 do Contrato de Gestão 

028/2018 houve o aditamento do presente contrato em 25% do seu objeto. Tal 

aditamento se faz necessário em razão da anexação de dois Centros Comunitários, a 

saber, Centro Comunitário Jardim Flórida localizado na Rua das Orquídeas, Nº 62, 
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Jardim Flórida e Centro Comunitário Parque Imperial, localizado na Rua Otacílio Alves 

Martins nº 514 – Parque Imperial.   

Durante o ano tivemos os atendimentos com a equipe psicossocial, onde foram 

feitas triagens por telefone, acolhimento e orientações. Para o atendimento presencial, 

a equipe tomou as medidas necessárias para garantir a segurança do munícipe e da 

técnica que irá atende-lo. Além dos atendimentos, a equipe realizou palestras e 

abordagens com munícipes, alunos e funcionários com as campanhas mensais.   

Devido a pandemia e o rodizio de funcionários nas unidades, entre os meses 

de janeiro a agosto os treinamentos para os colaboradores foram online. Na 

plataforma foi postado o vídeo e a apostila com o tema de cada mês, e os 

colaboradores puderam participar e ter acesso através de seu computador ou celular. 

Já no mês de setembro com o retorno das atividades nas unidades o treinamento foi 

presencial. A formadora Angela Franco trabalhou o seu conteúdo com atividades de 

interação e compreensão.  

Utilizamos a ferramenta das redes sociais como forma de divulgação e 

acolhimento dos munícipes e alunos. Neste ano trabalhamos com campanhas 

importantes, divulgação das atividades e cursos e tiramos dúvidas, além de 

auxiliarmos quanto ao processo de inscrição e matricula.  

Em dezembro desenvolvemos o workshop sobre escrita criativa com atividades 

voltadas para a criação de contos e poesias, visando a participação do ‘Prêmio Barueri 

de Literatura – 2021’ que contou com a participação dos professores que atuam nos 

CCPLs e dão aulas nos cursos de Reforço Escolar, Artes Cênicas - Teatro, 

Instrumento Musical - Violão e de Canto e Coral. A atividade aconteceu na unidade 

do CCPL Jardim Paraíso com o auxílio das demais unidades, e durante os dois dias, 

os participantes aprenderão a desenvolver sua escrita e criatividade para a criação de 

textos bem estruturados; ao final, todos receberão um certificado de participação. 

Ainda no mês de dezembro, nas unidades do CCPL Engenho Novo, Parque 

dos Camargos, Jardim Paraíso e Parque Imperial realizamos a finalização de turmas 

do eixo emprego e renda, onde os alunos receberam os certificados de conclusão de 

curso.  

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social – SADS, inaugurou no dia 04 de dezembro, a mais nova 

unidade do CCPL Barueri, o Centro de Capacitação Profissional e Lazer ‘Abade 

Gonzaga dos Santos’. Localizado na rua das Orquídeas, 62, entre os bairros do Jardim 

Flórida e Jardim Califórnia, o novo equipamento também é administrado pelo Instituto 

Ânima. A inauguração contou com a presença do prefeito Rubens Furlan, da primeira 

dama Sonia Furlan, do vice-prefeito e secretário de Obras Beto Piteri, da secretária 

de Assistência e Desenvolvimento Social Dra. Adriana Bueno Molina, da deputada 

Bruna Furlan, demais autoridades, bem como dos moradores do bairro e da região. O 
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evento recebeu ainda diversas atrações e apresentações feitas pelos alunos e 

professores de outras unidades do CCPL Barueri, que encantaram todo o público. 

Por fim, tivemos ao todo o número de 59.041 atendimentos neste ano, onde as 

aulas foram reajustadas e estão sendo trabalhadas em três modelos, como: Aulas 

Presenciais, EAD 100% online e aulas online com previsão de retorno presencial. 

Finalizamos o ano atingindo a meta em contrato de gestão com o percentual     

-05,53%, alcançando o percentual de volume contratado. Sendo assim, atingimos o 

índice esperado e estamos buscando estratégias junto a equipe pedagógica e 

administrativa para controle de evasão, além de termos o auxílio da equipe de 

captação para as divulgações e trabalho de busca de novos alunos para as turmas 

com previsão de início em janeiro de 2022.  

Em meio a um ano cheio de grandes desafios, podemos de forma responsável 

e eficaz atingirmos nosso público com qualidade, além de acolhermos e motivarmos 

os munícipes a continuar com os cursos, e dando suporte nos momentos necessários, 

para que possamos passar por este período e retornarmos ainda mais fortes.  

Barueri, 10 de Janeiro de 2022. 
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