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 inverno está chegando e com ele, Ouma nova Campanha do Agasalho. 

Para este ano, a Finamax e as 

empresas parceiras realizam a Campanha em 

prol da Casa da Fonte.

A Instituição

A Casa da Fonte é um projeto socioeducacional 

sem fins lucrativos, criada em 2005 pela Cia. de 

Saneamento de Jundiaí.  A Casa está localizada 

no bairro Novo Horizonte e tem como objetivo 

auxiliar crianças e adolescentes carentes com 

inclusão social, reforço escolar e preparação 

para o mercado de trabalho. 

Ela atende, em média, 220 crianças e adoles‐

centes, 180 jovens e adultos, além das crianças 

especiais e os frequentadores da biblioteca.

“Pela minha vivência na área da educação 

como professora, e junto com as populações 

marginalizadas (encarcerados e mulheres em 

situação de risco) através das pastorais so‐

ciais, a Casa da Fonte, em conjunto com uma 

equipe multidisciplinar, possibilita investir no 

fortalecimento de crianças e adolescentes, 

diminuindo os riscos de marginalização no 

futuro. É uma esperança de um mundo 

melhor para eles”, esclarece a coordenadora 

da instituição, Maria Cristina Castilho de 

Andrade.

Atividades

Na Casa, os atendidos desenvolvem diversos 

tipos de atividades esportivas, artísticas e cul‐

turais. Além disso, o local oferece, por meio 

de parcerias com o Fundo Social de Solidarie‐

dade, sopas para os assistidos. Ou seja, uma 

instituição completa e necessária.

CAMPANHA DO AGASALHO

Muitas famílias estão em situação de pobreza 

extrema, então toda a ajuda será bem-vinda. Eles 

usam o leite para alimentar-se com farinha, então é 

algo que também precisamos muito. E os agasalhos 

serão todos bem destinados, já que fazemos o 

acompanhamento familiar com frequência.”

 

Pérola Dolce

Assistente social do projeto

Como ajudar?

As crianças atendidas e suas famílias, na maioria, vivem em 

situação de miséria, e com um gesto simples você pode ajudar 

diversas pessoas. 

Doações de 10/04 a 30/06 

diretamente no RH.

Futebol / street tênis / vôlei / basquete / 

salto em extensão e altura /  

corrida de velocidade e resistência / 

ginásticas artística e rítmica  / capoeira
Esportes

Curso de artesanato: crochê, tricô, bordado e tapeçaria

Curso de bijuteria

Curso de cabeleireiro, pedicure e manicure

Curso de costura industrial
1º emprego

Biblioteca comunitária / iniciação à informática /

aulas de reforço de português e matemática /

oficina de emoção / oficina de teatro / 

reciclagem / recreação / música / dança 
Arte, cultura 

e cidadania

Atendimento psicológico

Acompanhamento pedagógico nas escolas regulares

Acompanhamento de serviço social às famílias

Reunião de Pais com equipe psicossocial
Assistência

familiar

“

Além dos agasalhos,
este ano estamos 
aceitando doações de leite.


