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Quem somos



Somos uma Instituição sem
fins lucrativos, pertencente a
Congregação Israelita Paulista,
que visa dar oportunidades de
desenvolvimento para 440
crianças e jovens, dos quatro
anos até seu encaminhamento
profissional, no contraturno
escolar. São famílias oriundas
da periferia da zona sul, em
situação de vulnerabilidade
social.



Nossos valores são: cooperação, respeito,
compromisso, equidade, alteridade, diálogo,
protagonismo e inovação, vividos em uma
vida comunitária e ética, tendo o
conhecimento como instrumento de crescimento
pessoal e transformação social.

Nossos valores



Nossa história
82 Anos do Lar das 
Crianças



O Lar das Crianças da CIP foi fundado em agosto de
1937 por Charlotte Hamburger e Ida Hoffmann,
judias alemãs, refugiadas do nazismo, que decidiram
abrigar e cuidar, em um regime de semi-internato,
crianças e jovens, imigrantes e refugiados.

1936 - Fundação da Congregação Israelita Paulista
(CIP).
1937- Fundação do Lar das Crianças- Projeto Social
da CIP.
1955 – Inicio do atendimento de crianças de todas as
religiões.
1990 - Modelo profissional e interdisciplinar de
atendimento.
2002 - Criação do Programa Passaporte para Vida
(PPV) - ampliação do atendimento até o
encaminhamento profissional.
2006 - Encerramento do regime de semi-internato e
início da atuação no contraturno escolar.



Missão



Possibilitar o desenvolvimento
pessoal e coletivo de crianças e
adolescentes, visando um futuro
mais promissor e a transformação
social, por meio de acolhimento,
convivência, ações educativas e
construção de projetos de vida.



O que fazemos:
reescrevemos futuros



O Lar das Crianças atua no âmbito da
assistência social e da educação não
formal. O foco nas crianças e nos jovens
está assentado na educação integral, na
saúde (física e psicológica), no fortalecimento
da família e na relação da família com a
instituição.

Com uma equipe multidisciplinar,
preparamos e potencializamos a formação
integral de qualidade.

Um educador tutor desenvolve projetos
específicos para cada faixa etária
(formação) e especialistas em diversas
áreas realizam oficinas de enriquecimento
de repertório.



ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

TUTORIA
Um educador tutor por turma
ARTES
Ateliê de artes
Fotografia
Musicalização
Violão
CORPO E MOVIMENTO:
Judô
Hip Hop
Dança criativa
Práticas esportivas
EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO:
Jornal do Lar e Plataforma Guten (textos jornalísticos)
Biblioteca
TECNOLOGIA (STEM)
Oficina Mão na Massa
Estação Ciências
Oficina de matemática
PREVENÇÃO
Sexualidade, drogas e violência
PROJETO DE VIDA
Mentoria individual e de grupo



Como fazemos



O trabalho é inserido numa rede
de proteção à criança e
fortalecimento das famílias.

Contamos com uma equipe
multidisciplinar de profissionais
das áreas de pedagogia, psicologia,
nutrição, psicopedagogia, biologia,
assistência social, ciências sociais,
fonoaudiologia, matemática entre
outras.

A Mandala Pedagógica é um
currículo sequencial de atividades.
Proporciona o desenvolvimento de
habilidades e talentos que geram
possibilidades e oportunidades
para que sonhem e escolham o
que querem para suas vidas.

CRIANÇA

FORTALECIMENTO DAS 
FAMÍLIAS

REDE DE PROTEÇÃO ÀS 
CRIANÇAS

EIXOS TEMÁTICOS
FOCOS DE INTERESSE

CONVÍVIO

ÉTICA
PROTAGONISMO
DEMOCRACIA
CIDADANIA
REPERTÓRIO E EXPRESSÃO 
CULTURAL
REPERTÓRIO ORAL
LEITURA E ESCRITA
RACIOCÍNIO LÓGICO, 
CÁLCULO E 
INVESTIGAÇÃO 



CCI | Centro de Convivência Infantil
Dos 4 aos 5 anos e 11 meses – 78 crianças

Oferecemos à criança e ao adolescente recursos
adequados e acompanhamos a sua evolução, tendo
como meta o seu pleno desenvolvimento, com todo
o seu potencial em a parceria com família.

Dos 4 aos 5 anos e 11 meses:
Desenvolvemos projetos específicos coordenados
por educadores tutores e oficinas de artes, dança
criativa, mediação de leitura e escrita, atividades de
experimentação, jogos de raciocínio, lógica e cálculo,
brincadeiras de parque, de quadra e faz de conta,
musicalização e rodas de conversa.



CCA | Centro de Convivência de Adolescentes
Dos 6 aos 14 anos e 11 meses: 297 crianças e adolescentes

Dos 6 aos 9 anos e 11 meses:
Desenvolvemos projetos específicos coordenados por educadores
tutores e oficinas de artes, jogos de quadra, judô, atividades de
escrita e leitura, de investigação e de conhecimento lógico-
matemático, musicalização, dança, violão e rodas de conversa.

Dos 10 aos 14 anos e 11 meses
Desenvolvemos projetos específicos coordenado pelo educador tutor
e oficinas de artes, musicalização, violão, hip hop, fotografia
,atividades de leitura/escrita e de conhecimento lógico-matemático,
jogos de quadra, judô, laboratório de tecnologia (“mão na massa”),
estação ciências, horta, roda de conversa e comissões.

Adolescentes do 9º ano, recebem mentoria individual e de grupo com
o foco no fortalecimento e estruturação do projeto de vida.

Proporcionamos à todas as crianças e adolescentes repertórios que
ampliem o universo cultural e o acesso às informações sobre
cidadania, estimulando o seu protagonismo.



PPV | Passaporte Para a Vida: 55 jovens
Para jovens de 15 anos até o encaminhamento 
profissional
Criado no segundo semestre de 2002, o programa responde às
inquietações do Lar das Crianças sobre o futuro dos adolescentes que
deixavam a organização aos 15 anos, quando cessava o atendimento. Com
o PPV, passaram a contar com a oportunidade de prosseguir o seu
desenvolvimento pessoal e profissional com o apoio institucional.

O PPV oferece oportunidade de realização de sonhos acadêmicos e
profissionais e de construção de um projeto de vida.

Estimulamos os jovens a buscar aprimoramento, aquisição de habilidades
básicas e de autogestão, necessárias para sua inserção na vida produtiva e
na transformação social enquanto cidadão proativo e solidário.

Investimos para que os jovens conheçam, explorem e desenvolvam suas
capacidades e recursos para reconhecer a sua vocação e persistir nela. Ser
o melhor possível na profissão escolhida, buscando as melhores
faculdades e universidades, os melhores estágios e experiências
profissionais, a melhor condição de vida.



Programa Integrar
Para as famílias e jovens do entorno

O programa Integrar oferece oportunidade para as famílias
dos nossos atendidos e pessoas que moram no entorno do
Lar, em situação de vulnerabilidade social, de participar de
atividades específicas na instituição.

O objetivo é fortalecer a função protetiva das famílias,
prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade
de vida.

Famílias e jovens em situação de vulnerabilidade social
participam de orientação mensal ou do curso de alfabetização
de adultos e de oficinas oferecidos pelo Lar, com frequência
mínima semanal.



Nosso diferencial



1. Modelo de atuação longitudinal
com média de permanência de 18
anos na instituição, dos 4 anos até seu
encaminhamento profissional.

2. Atendemos crianças e jovens que
vêm de bairros distintos, de grande
abrangência geográfica: são os bairros
com os menores índices de
desenvolvimento da zona sul de São
Paulo.

3. Equipe multidisciplinar, com
formação variada, constantemente
revisitando as práticas em vista dos
resultados internos e experiências de
outras instituições e programas.



Nosso impacto



––––

Impacto Social

MENEZES FILHO, Naercio et al. O Impacto do Lar das Crianças na vida profissional e no nível educacional de seus participantes. Fevereiro, 2020.
Os dados apresentados foram extraídos da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) da Região Metropolitana de SP e comparados a um universo de 93 jovens beneficiados 
pelo Lar das Crianças da CIP em trabalho realizado por Diego Rodrigues e Rodrigo Versolato, graduandos da FEA – USP, com supervisão do Prof. Dr. Naércio Aquino 
Menezes Filho, USP/Insper.––

Renda média mensal R$ 1.846,00 Renda média mensal            R$ 2.691,00 



Conquistas



Atividades Fim
• Ampliação do atendimento: de 387 para 440 crianças e jovens atendidos

no Lar.
• Melhoria na infraestrutura: novo espaço para a brinquedoteca, pintura

geral, ampliação de sala, banheiros, playground e reposição de grama.
• Aumento de número dos jovens em cursos de excelência, tanto técnico

como em universidades.
• Melhoria nas relações com as famílias, escolas, associação de bairro e

outras instituições do 3º setor.
• Implementação de ações de protagonismo, comissões e assembleias e

também grupo de escuta para todas as turmas como atividades
estabelecidas na rotina.

• Melhoria no serviço de alimentação e cozinha.

Atividades Meio
• Ano recorde na captação com Notas Fiscais Paulistas, mostrando a força e

engajamento do nosso voluntariado.
• Os projetos incentivados receberam aporte de grandes empresas, que

acreditaram no potencial e no impacto de nossas ações.
• Elaboração de um planejamento estratégico para desenvolver as linhas de

captação, priorizando a diversificação de receitas e integrar a comunicação
à captação de recursos, ampliando a visibilidade institucional e o
fortalecimento de marca da instituição.



Conquistas acadêmicas



Nosso jovens foram selecionados e conseguiram bolsas de estudo para 
cursar universidades, escolas e programas de ponta.  

• Medicina – UFRGS
• Música – ECA-USP
• Engenharia de Produção Mecânica - UFSC
• Engenharia de Produção – UNESP
• Pós-graduação em Educação – PUC-SP
• Regência – UNESP
• Escola ACET Cork – Irlanda – Intercâmbio
• Técnico em Saúde Integrado - Escola Técnica EINSTEIN
• Pedagogia – Uninove
• Programa Aliá - Israel
• Farmácia – Uninove
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Faculdade de Tecnologia -

FATEC
• Educação Física – Centro Universitário SENAC
• Educação Física – Unip
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário SENAC
• Logística – Faculdade de Tecnologia – FATEC
• Engenharia de Produção – Uninove
• Serviço Social – UNIFAI



0 5 10 15 20 25

Intercâmbio Irlanda

Curso Pré-Vestibular

Inglês

Espanhol

Jovens no Mercado de Trabalho

Pós Graduação

Cursos Técnicos/Profissionalizantes

Jovens Cursando Ensino Superior

Jovens Cursando Ensino Médio

Jovens do PPV e suas Conquistas



Receitas e despesas 2019



Fontes de receitas 2019

30%

9%

10%16%

17%

17%

PROJETOS INCENTIVADOS/FUNDAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS DA CIP*

ALUGUÉIS

DONATIVOS MENSAIS /PONTUAIS

NFP

EVENTOS/CAMPANHAS

TOTAL  R$ 4.780.745,00



Recursos investidos em 2019

64%

5%

7%

17 %
6% 2%

FOLHA DE PAGAMENTO/PRESTADORES

BOLSAS DE ESTUDO

ALIMENTOS

INFRAESTRUTURA
(CONCESSIONÁRIA/MANUTENÇÃO)

EVENTOS

MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO

TOTAL R$ 3.943.639,00



82 anos do Lar
resultados em números



430

298.000

1.417

2.125

108

800

43

34

500

780

Estrutura de atendimento em 2019

Crianças e jovens dos 4 aos 24 anos

Refeições/ano

Atendimentos psicológicos /ano

Atendimentos de orientação familiar/ano

Atendimentos fonoaudiólogos/ano

Atendimentos psicopedagógicos/ano

Passeios e visitas de estudo /ano

Crianças e jovens com bolsas de estudo em escolas

Participantes em Ação Social

Participantes em palestras e atividades pais e filhos



Quantidade de atendidos por idade

4 a 5 
anos

6 a 15 
anos

16 a 
21 

anos

Escola 
de Pais

Total

78

297

55
10

440



Projetos incentivados e fundações
Execução em 2019



Lei Rouanet (Ministério do Turismo): Tocar o Lar com 
Arte.  

Fundo Municipal  da Criança e Adolescente (Fumcad): 
1) Projeto Prevenção: uma atitude responsável no 
contexto da vulnerabilidade social. 
2) Projeto Inovação e Tecnologia. 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente 
(Condeca): Projeto Descobrir: tecendo saberes. 

Fundação Crespi Prado: Apresentação Mostra Cultural 
Tocar o Lar com Arte.

Fundação Prada: Tecnologia em Educação - Múltiplas 
Linguagens.

Fundação Arymax: Programa Passaporte para a Vida.

Instituto Phi: Centro de Convivência Infantil: atividades 
socioeducativas.



Eventos



Mostra Cultural
Tocar o Lar com Arte

Público: 
360 Convidados
170 crianças



Ação Social 
Público: 500 participantes
Evento semestral



Palestras Mensais 

Público: 240 participantes

Temas

• Vacina 
• Bullying
• Depressão e ansiedade
• Alimentação saudável
• Ciclos da violência
• Setembro Amarelo
• Saúde da mulher
• Saúde do homem 



Lar de Portas Abertas

Público: 480 familiares

Todo final de mês as famílias entram na sala de 
aula para conhecer e vivenciar as atividades de 
seus filhos.



Feira de Ciências 

Público: 297 participantes



Voluntariado: doando tempo, 
afeto, conhecimento e futuro



Voluntariado na captação de
recursos

Diretores voluntários da CIP e dois grupos 
organizados mobilizam a captação de recursos 
por meio de organização de eventos como 
jantares, palestras e espetáculos beneficentes. 
Organizam campanhas de captação, como o 
Dia de Doar, e fazem parcerias pontuais com 
lojas e restaurantes. Além disso, organizam 
bazares para proporcionar às nossas famílias a 
possibilidade de acesso a produtos de 
qualidade a preços simbólicos. Outro braço 
importante desses grupos de voluntariado é a 
frente de arrecadação via Nota Fiscal Paulista 
e neste ano iniciou-se a campanha para 
doação automática pelo aplicativo da Receita 
Federal.



Eventos de Captação

• Musical Amor Profano – parceria com a diretora 
Viviane Pasmanter.

• Jantar beneficente em residência particular com 
participação especial de Tufi Duek.

• Lar Cultural: 1º semestre Andrea Janer e 2º 
semestre Heni Ozi Cukier ,com autografo no livro 
“A inteligência do carisma”.

• Evento no cabelereiro Jaques Janine com parceira 
do cabeleireiro John Miyata.

• Parceria com shopping Iguatemi Talks.

• Stand Up do Marcio Ballas através do grupo 
Melhores aos 50.

• 2ª participação na campanha Dia de Doar.



Voluntariado Empresas

Ações organizadas por empresas,
levam seus funcionários a atuar com
nosso público alvo, por meio de
visitas às empresas, palestras
profissionais e motivacionais,
apresentações culturais, festas,
doação de roupas, ingresso,
brinquedos, equipamentos e
alimentos.

Empresas participantes: BTG
Pactual, B3, Bayer, Pinheiro Neto
Advogados, Machado Meyer
Advogados, COMERC Energia.



Voluntários na linha de frente com os beneficiados

• Psicoterapeutas da Soc. Bras. de Psicanálise de São Paulo
ofereceram atendimento psicológico individual.

• Jovens do projeto Garinin ( Movimento Juvenil da CIP) .
• Médicos e psicoterapeutas ofereceram atendimento às

crianças e supervisão para a equipe Lar.
• Alunos das escolas Alef Peretz, Chapel School, Friburgo, Suíço

Brasileiro e St Paul’s apoiaram as crianças com aulas de
matemática, mediação de leitura e recreação.

• Professoras voluntárias de alfabetização na Escola de Pais.
• Nos eventos de Ação Social, advogados, nutricionistas,

médicos, professores de RPG, cabeleireiros e maquiadores,
ofereceram orientação e atividades às famílias.

• Grupo do Shabat oferece há anos presentes nos aniversários
das crianças.

• Atendimento odontológio e oftalmológico gratuitos na
Associação Israelita Fortunée de Picciotto e na Fundação
Oftalmológica Rubem Cunha.



Nossas metas
queremos ir mais longe



Metas 2020
1. Alcançar maior visibilidade nas mídias sociais com 

vistas a aumentar a receita e sua diversificação.
2. Implementar CRM- Customer  Relationship 

Management para sistematizar o relacionamento com 
doadores e colaboradores.

3. Alcançar o número de 500 crianças e jovens 
atendidos.

4. Melhorar os resultados acadêmicos – ter cada vez 
mais jovens em cursos técnicos no Ensino Médio e 
aumentar o número de jovens cursando Ensino 
Superior, principalmente em instituições de excelência.

5. Maior aproximação e trabalho colaborativo com rede 
pública (saúde, CRAS e escolas) e outras instituições 
sem fins lucrativos. 

6. Ampliar a equipe e estruturar os procedimentos do 
Departamento de Desenvolvimento Institucional, para 
promover gestão estratégica baseada em melhoria de 
processos e diversificação de receitas. 



Nossos registros 
e certificações



• CEBAS | Certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social

• SMADS – SP/SP | Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social

• CMDCA – SP/SP | Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

• Título de utilidade pública municipal– São 
Paulo - SP

• Tíítulo de utilidade pública estadual– SP



Equipe: o coração do Lar



Diretoria

Mário Fleck - Presidente da Congregação Israelita Paulista
Luciana Z. Mautner e Dora Brenner - Vice-Presidente de Ação Social da CIP
Luciana Z. Mautner e Betty Kitner Calixto - Diretora Voluntária do Lar das 
Crianças

Coordenação 

Coordenadora Geral
Aidê K. Firer

Coordenadora de Ação Social
Solange Rosa

Coordenadora Pedagógica
Clara M. Americano Grillo

Psicóloga Institucional
Soraia S. Bochi

Coordenadora do Passaporte Para a Vida
Selma Maria Souza

Coordenadora de Desenvolvimento Institucional
Kika Almeida Mendes, Roberto Patressi

Coordenadora Administrativa
Vera L. Kogan

Auditoria Externa
Ecovis Pemom Auditoria&Consultoria



Equipe Pedagógica

Auxiliar de Coordenação Pedagógica
Edielsom A. Albergoni

Educadores Sociais
Adriana de Boni Campos
Allan S. Lima
Clara Roman
Diego Sabino
Dora M. Campos
Everton Oliveira
Eduardo Veshagem
Francisca F. A. Silva
Isabel Lima
Luisa M. Ibrahim
Márcia da Silva
Maria A. Do Silva Eustáquio
Priscila S. Oliveira
Rafael Jose da Silva
Rosangela da Silva Patricio
Sheila C. Ximenes

Estagiárias
Carolina Cohen
Lígia R. Roca
Dayane O. Sousa

Auxiliares de Educação
Bruna V. Romão
Vanessa Yuxin
Vanessa de Oliveira
Tatiana Steineche



Equipe de Desenvolvimento
Institucional

Ligia Verissimo

Equipe da Cozinha

Nutricionista
Karla Barros
Cozinheira
Norma C. Costa
Auxiliares
Daniela D. Moreira
Juzelei Rosa
Marta F.da Silva

Secretaria
Roseli Pauluci

Manutenção Geral
Terceirizada Prima

Portaria
Biano Ferreira Nobre
Claudinei S. Rodrigues

Tecnologia da Informação
Keisy A. Rodigues

63

Responsáveis por oficinas

Dança Criativa
Adriana V. M. Liza 
Música
Andrea Paola Picherzky
Carolina F. Araújo
Jefferson O. dos Santos
Philipe A. de Oliveira
Leandro Paccganella
Luca F. Frazão
Biblioteca
Isabela P. Sena
Judô
Miriam Zyman Minakawa
Renata Zyman
Sheung C. Chiao
Hip Hop
Ricardo F. da Silva 
Psicologia
Dirce M. Desgualdo
Psicopedagogia
Christiane S. Trotta
Lucia J. A. Neto
Fonoaudilogia
Marianni C. M.  Costa



Patrocinadores

FUNDAÇÃO
CRESPI-PRADO

FUNDAÇÃO
PRADA



Apoiadores e Colaboradores



lardascriancas@cip.org.br

www.lardascriancas.org.br

facebook.com/lardascriancasdacip

Instagram@lardascriancasdacip

R. Comendador Elias Zarzur, 1254 – Alto 
da Boa Vista, São Paulo - SP, 04736-002 –
fone 11 5522-0438 

mailto:lardascriancas@cip.org.br
http://www.lardascriancas.org.br/

