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Quem somos

AA Associação Bem Comum, trabalha desde 2005, oferecendo processos educativos que tem 
como objetivo  o desenvolvimento humano e integral dos sujeitos,  visando ampliar 
repertório, aumentar a solidariedade, a cidadania e inspirar jovens e adultos para seguirem 
seus projetos de vida. Valorizamos processos que garantam  a interação entre as gerações, o 
convívio com o diferente como a principal maneira de enfrentarmos  as adversidades e 
conflitos da vida em sociedade.

NoNosso trabalho pedagógico esta fortemente  apoiado na educação vivencial , utilizando 
EXPEDIÇÕES  como uma estratégia poderosa para desenvolver habilidades, capacidades e 
trabalho em equipe. O processo de planejamento é feito com  grupo, que dividido, se 
organiza e responsabiliza por ações importantes como itinerário, logística, alimentação e 
organização de materiais. Com a orientação dos educadoress o grupo se autogere, se cuida, 
tomam decisões, erram e acertam, pois o erro, também é visto como oportunidade de 
aprendizagem e amadurecimento. Através desses processos vivenciados , avaliamos em 
grupo e grupo e reinterpretamos a partir de reflexões orientadas.

Em nossos programas educativos a autonomia esta ligada a autodeterminação, liberdade, 
independência e capacidade de governar a si mesmo,  utilizando como ferramenta histórias 
de vida,  a ampliação de repertório sociocultural, artístico e desenvolvimento congnitivo e 
social.

Trabalhamos para propiciar um caminho do auto-conhecimento e autorrealização através 
do desenvolvimento integral, fomentando o espírito de equipe, a criatividade, o respeito às 
diferenças, a conexão com o outro e a natureza. Cultivando valores de humanidade, bons 
costumes e compreensão do outro para despertar a consciência de que eles serão as 
lideranças para transformar suas próprias vidas e a sociedade.

Atenciosamente,

    Clesio Sabino
                  Presidente                                  

Data ref. 
Março de 2019

CNPJ
05.799.310/0001-31

Desde 2005

 Somos um grupo de 
profissionais que trabalham 
para o desenvolvimento 
integral dos indivíduos, 
por meio de ferramentas 
educacionais e espaços de 
aprendizagens significativas, 
com o intuicom o intuito de inspirar 
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O programa Trilheiros do Saber, da Associação Bem Comum, proporciona no contra turno 
escolar, 5 dias na semana,  acompanhamento educacional e psicopedagógico para crianças 
e adolescentes de 10 a 16 anos, que apresentam dificuldades de aprendizagem, 
analfabetismo e atraso na escolarização.

TTodos eles foram marcados por experiências de violências (sexual, física, emocional, dentre 
outras), de abandono e de marginalização. Os participantes do projeto vivem atualmente em 
abrigos ou em comunidades pobres do extremo sul de São Paulo ( Cidade Dutra, Interlagos 
e região).

OOferecemos educação de qualidade àqueles que acessam nosso programa. Desenvolvemos 
habilidades num ambiente que oferece novas situações de aprendizagem para contribuir 
com o desenvolvimento e maturação desses adolescentes, para que estes tenham a 
oportunidade de se apropriar de saberes sócio-culturais, reelaborando suas experiências e 
resignificando suas histórias de vida.

                                  

Sobre o
PROJETO
Trilheiros do Saber
FFortalecimento educacional, 
sociocultural e emocional de 
crianças e adolescentes em 
situação de risco e grande 
vulnerabilidade social!

https://www.bemcomum.org.br/documentos/Proposta_Trilheiros_v3_2019.pdf

BAIXE NOSSA PROPOSTA COMPLETA AQUI

DESPESAS                              VALOR
Recursos Humanos  
Equipe de 4 profissionais, sendo dois CLT                 R$ 13.504

Comunicação e Web                         
Assistente de comunicação e computadores               R$ 1.400      
    
InInfraestrutura 
Aluguel do espaço e contas de água, luz, gás, telefone, internet      R$ 3.900

Contabilidade                        
Prestação de contas                           R$ 900      
    
Demais despesas 
Expedições de aprendizagem, transporte e lanche            R$ 1.520

TOTOTAL                                R$ 21. 224

Tabela de 
Custos
atualizaçao
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ASSINATURAS 
Escolha um valor para DOAR
- Você acessa nosso projeto na plataforma...
 benfeitoria.com\bemcomum
- Escolhe um valor para assinar
- Preenche seu cadastro
- Adiciona um - Adiciona um cartão de crédito para o pagamento mensal

Pronto!
Você se tornou um inspirador do Bem Comum

Como 
FUNCIONA?

Essa campanha tem como propósito a arrecadação financeira para manter o projeto Trilheiros do Saber 
ativo, a Associaçao Bem Comum perdeu no ano de 2019 seu principal mantenedor e estamos lutando 
para conseguir doações de pessoas físicas e/ou jurídicas e ter sustentabilidade recorrente, o recurso 
captado será para custear toda estrutura física e institucional para o atendimento dos adolescentes.

Sobre a
CAMPANHA

Para isso montamos a 
campanha na plataforma de 

crowndfunding (financiamento 
coletivo) Benfeitoria, uma das 

melhores e mais seguras 
plataformas do estilo no Brasil 
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METAS DE ARRECADAÇÃO 
Meta1   R$ 9.600
Garante o aluguel e as contas da casa onde o projeto acontece; os honorários de um educador 
especializado; e materiais escolares para utilizar nas atividades pedagógicas e artísticas.

Meta2   R$ 19.550
GaGarante o aluguel e as contas da casa onde o projeto acontece; os honorários de 3 educadores 
especializados; materiais escolares para utilizar nas atividades pedagógicas e artísticas, lanche após as 
atividades e uma expedição de aprendizagem ( de 1 dia) por mês.

Meta3   R$ 27.250
 Ga Garante o aluguel e as contas da casa onde o projeto acontece; os honorários de 3 educadores 
especializados; dois oficineiros; materiais escolares para utilizar nas atividades pedagógicas e artísticas, 
lanche após as atividades e uma expedição de aprendizagem ( de 1 dia) por mês e duas viagens por 
ano.

CELEBRAÇÃO 
Quando batermos cada meta
FFaremos um sarau cultural para conectar a cultura Bem Comum com todos, será um momento para que 
parte dos nossos meninos e meninas possam se apresentar, para os benfeitores poderem conhecer, 
pessoalmente, os beneficiados pelo projeto

Como 
FUNCIONA?

PESSOA FÍSICA ou JURÍDICA 
Doaçao Mensal Recorrente
Através de nosso Crowdfunding recorrente na plataforma Benfeitoria (Significa que o valor da assinatira 
que você escolher será descontado todo mês em seu cartão de crédito)

Ou através de nosso site (via PAYPAL ou cartão de crédito, o valor escolhido será descontado todo mês)

PESSOA FÍSICA ou JURÌDICA 
Doaçao Única
Caso queira fazer uma contribuição pontual, a contribuição pode ser feito através de nosso site ( 
pagamento será feito via cartão de crédito ou paypal ) ou através de nossa conta bancária via depósito, 
ou transferência bancária

Como 
DOAR?

As doações são feitas ONLINE, em nossa página de Financiamento coletivo, em nosso site ou 
direntamente em nossa conta bancária, caso tenha dúvidas ou necessite de outra forma para doação, 
entre em contato conosco através de qualquer canal online, telefone ou venha tomar um café em 
nossa casa e conhecer nosso projeto!
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www.twitter.com/bemcomumong

www.facebook.com/bemcomum

www.instagram.com/bemcomum

www.youtube.com/bemcomumong

www.bemcomum.org.brONLINE

COMO RECEBEMOS O RECURSO $$$$$ 
Benfeitoria
Ao assinar,  você se compromete mensalmente com aquele valor. Mensalmente a equipe do Benfeitoria 
fecha as doações e repassam o recurso diretamente para nossa conta bancária.

Site Bem Comum
As dAs doações através do site pode ser mensalmente ou única, você também escolhe o valor, cadastra e é 
direcionado onde você escolhe transferir o recurso via Paypal ou diretamente adicionando seu cartão 
de crédito, o recurso fica em nossa conta Paypal onde podemos transferir para nossa conta bancária 
quando necessário.

MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA
JULITA COQUEIRO / ANA

(11) 5668-6341
inforedesmsecapela@gmail.com

SAS CAPELA DO SOCORRO
ANDRÉIA

((11) 5666-6829

SAICA COCAIA
ANA PAULA/VANESSA

(11) 5938-2723
saicacocaia@ivm.org.br 

SAICA LIMIAR
ROBERTA/ LEANDRA

((11) 5928-4157
casa.limiar@gmail.com

SAICA MARILDA
EDVÂNIA/ CECÍLIA

(11) 5939-2768
saica.marilda@saecsp.org.br

SAICA CAPELA
REGIANE/ REGINA

((11) 4327-6546
saica.capela@saecsp.org.br

REFERÊNCIAS

Quantidade de doadores recorrentes mensal e respectivos valores recebidos através das plataformas

Benfeitoria 
43 Doadores      R$ 1.730

Site                         TOTAL 
11 Doadores       R$ 670          R$ 3.655

Depósito Bancário 
12 Doadores12 Doadores      R$ 1.255

Doadores
atualizaçao
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