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Quem somos...

A Estação Conhecimento de Tucumã é uma organização social fundada em

outubro de 2008, iniciando suas atividades de atendimento às famílias em

situação de vulnerabilidade e risco social, em abril de 2014. Sua atuação é

baseada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nas diversas

faixas etárias, oferecendo atividades nas áreas de educação, cultura, saúde,

esporte e lazer.



Onde Atuamos... 
A Estação Conhecimento de Tucumã está, localizada no Bairro das Flores,

Município de Tucumã-Pará e atua com objetivo de protagonizar um

elaborado processo de desenvolvimento humano voltado à melhoria da

qualidade de vida de famílias que estão em situação de vulnerabilidade e

risco social, priorizando o atendimento as comunidades do seu entorno.



Missão
Oferecer Serviço de Proteção

Social Básica às famílias em

vulnerabilidade social, através da

educação, cultura, saúde,

esporte e lazer, contribuindo para

o desenvolvimento humano da

população local.

Visão
Ser referência no território em

que atua como instituição

promotora do desenvolvimento

humano.

Valores
Responsabilidade Social,

Sustentabilidade,

Transparência e Valores
Universais.



Acompanhamento Pedagógico
✓Organizar estratégias para a avaliação de satisfação dos alunos e dos

educadores, associada à avaliação de desempenho.

✓Registrar as atividades desenvolvidas, conforme as normas e as rotinas do

Estação Conhecimento.

✓Organizar, periodicamente, reuniões com pais e responsáveis dos alunos.

✓Acompanhar, periodicamente, o desempenho escolar dos participantes.

✓ Estratégias para a avaliação de satisfação dos alunos e dos educadores,

associada à avaliação de desempenho.



Atendimento Médico

A assistência médica é realizada por meio de consultas, exames e

encaminhamento para a rede de atendimento de acordo com a especialidade,

também são praticadas orientações para a prevenção de doenças causadas

pelo uso de tabaco, álcool e drogas.



Atendimento Odontológico

O atendimento odontológico é realizado por meio de procedimentos e

palestras sobre Escovação, aplicação de Flúor Gel, de maneira corretiva e

preventiva.



Colonia de Férias – Janeiro 2018

A equipe multidisciplinar da Estação Conhecimento

de Tucumã, realizou a 1ª Colônia de Férias de

2018, as atividades aconteceram entre os dias 08

a 31 de janeiro de 2018, onde foram atendidos

cerca de 250 alunos, diariamentetodos. As

atividades desenvolvidas tinham o caráter

recreativo, onde o principal objetivo era oportunizar

entretenimento aos participantes. Foram realizadas

atividades recreativas em sala de aula, na quadra,

campo society e espaço aquático. Dentro do

planejamento oportunizamos diversas atividades

no teatro da unidade, como sessões de cinema e

apresentações culturais tudo organizado pelos

alunos.



Avaliação Motora

A Estação Conhecimento de Tucumã, realizou entre os dias

19 de fevereiro a 01 de março , avaliações de todos os

participantes nas modalidades esportivas de Futebol,

Atletismo e Natação. Os testes realizados tiveram por

objetivo diagnosticar peso, altura e envergadura. Os testes

dentro do trabalho esportivo serviram de parâmetro para

estabelercermos o nível de desenvolvimento motor conforme

cada faixa etária e a partir dessa resposta planificar as aulas

conforme as necessidade de cada grupo.



Amistoso de Futebol
O primeiro jogo amistoso das categorias sub 7 (2001) e

sub 9 (2009) ocorreu em 24 de março de 2018, o

evento contou com a participação de 36 crianças. A

equipe disciplinar da modalidade de futebol, buscou

mediar a atividade esportiva de forma aberta,

procurando deixar as crianças bem a vontade para que

os profissionais pudessem perceber as mudanças

comportamentais que o jogo pudesse oferecer.



Projeto Voluntário de Caminhada

A Estação Conhecimento de Tucumã oportunizou

duas vezes por semana o atendimento para cerca

de 40 participantes da comunidade local com o

projeto de caminhada “Passos para vida", com a

finalidade de promover melhoria da qualidade de

vida de pessoas com faixa etária entre 30 a 60

anos.



O encerramento das atividades do primeiro semestre

ocorreu em ritmo de Festa Junina e Copa do Mundo. Na

ocasião, as crianças, os adolescentes e os jovens se

divertiram com músicas, brincadeiras e comidas típicas. O

evento contou com o publico de 523 pessoas, que

prestigiaram lindas apresentações de quadrilhas e danças

típicas.

Encerramento do Semestre



Reunião de Pais

Como estratégia de estreitamento de fortalecimento vínculos entre pais e

filhos , equipe multidisciplinar da Estação Conhecimento, realizou no dia

26 de junho palestra com o tema “A importância dos pais no

desenvolvimento dos filhos” onde contextualizou 1) as fases de

desenvolvimento motor, 2) O que queremos para nossos filhos?, 3)

Investimento parental, 4) É preciso tempo e investimento para educar, 5)

Princípios para uma educação positiva (Amor incondicional, Conhecer os

princípios do comportamento, Conhecer o desenvolvimento de uma

criança e autoconhecimento).



Em comemoração ao mês das crianças foi realizada a

apresentação da peça teatral: “O Pequeno Príncipe”, com a

presença de todas as escolas da rede pública e privada do

município de Tucumã. Nesta temporada 1.040 pessoas

prestigiaram o evento.

“O Pequeno Príncipe”



Semana da Alimentação

Em comemoração do Dia Mundial da Alimentação que aconteceu em outubro, a Estação

Conhecimento promoveu a Semana da Alimentação Saudável com todo o seu público.

Nesta semana, as turmas participaram de rodas de conversa, palestras, contação de

histórias e atividades de artes e de culinária com o objetivo de estimular uma prática

alimentar saudável. As crianças puderam conhecer um pouco mais dos nutrientes das

frutas e verduras, também foram trabalhados os alimentos por meio das cores, e

participação de uma deliciosa oficina de frutas no palito. No último dia da Semana

comemorativa, houve a palestra ministrada pela Nutricionista Ruana Emanuele e a

Dentista Michele Nunes.



A Durante a Semana Nacional do Transito

em setembro as crianças e adolescentes

puderam refletir acerca do trânsito no Brasil

e em especial na cidade de Tucumã. Nesta

semana realizamos uma campanha visando

incentivar o uso do capacete entre e seus

responsáveis, falamos também sobre a

sinalização urbana e o respeito às mesmas,

através do jogo de trânsito. Foi também

explicada a importância do DETRAN e seu

papel como órgão de fiscalização e

educação no trânsito.

Semana Nacional do Trânsito



Encontro de Casais
No dia 24 de novembro, aconteceu o Encontro de Casais, na Estação Conhecimento de Tucumã contado com a

presença Sra. Sandra Cristina dos Santos que realizou a abertura do Encontro de Casais, contamos com a

presença dos Palestrantes Terapeuta Familiar, o Sr. Gilberto Fernandes Cormineiro e a Sra. Andrea Nogueira

Ramos de Sá Cormineiro. A temática tratada foi “As Cinco Linguagens do Amor” sendo o Toque Físico, Palavra

de afirmação, Tempo de qualidade, Atos de Serviço e Presentes. Durante as verbalizações dos terapeutas

familiares, foi mencionando quanto é benéfico o entendimento da Linguagem do Amor de seu convivente, de

modo amenizar os conflitos familiares e fortalecer os laços afetivos. Ao final do evento foi oferecido um jantar

romântico e distribuída uma singela lembrança.



Encontro das Estações – Arari, Marabá e Tucumã

A Estação Conhecimento de Tucumã participou no mês de
novembro de 2018, do encontro das estações do corredor
Norte /Nordeste, o evento foi realizado na Estação
Conhecimento de Arari-MA. O polo de Tucumã oportunizou
a 25 alunos nos quais 16 da modalidade de futebol e 9
alunos de atletismo que pudessem representar e vivenciar
essa experiência única de interação com as unidades de
Marabá e Arari.

A proposta desse encontro teve como objetivo principal,
ofertar a todos os participantes a possibilidade de
socialização e estreitamento de vínculo entre alunos,
professores e colaboradores das estações.

A caracterização dessa proposta partiu da premissa de que
a educação, seja a forma mais palpável para que haja
mudança no meio social de nossos crianças e jovens e
consequentemente de seus familiares. Diante disso, foram
planejadas atividades esportivas que buscassem trabalhar
a cooperação, trabalho em equipe, unificação de gênero, e
assim, descaracterizar o esporte como algo excludente que
apenas os “melhores” tecnicamente possam praticar e ter o
privilégio dessa prática.



Inauguração da Sala de Leitura

A Fundação Vale em parceria com o Instituto

Formação realizaram entre os dias 31 e 01 de

novembro, a formação integrada dos

profissionais da Estação Conhecimento de

Tucumã e no dia 06 de novembro foi inaugurada

a Sala de Leitura.

A proposta de utilizar a sala de leitura como

alternativa de ensino, gera um leque de opções

para os educadores e educandos da Estação

Conhecimento.



4º Torneio Pais & Filhos

Foi realizado no dia 15 dezembro, a 4ª edição do torneio de

futebol entre pais e filhos, com a finalidade de utilizar o esporte

como uma ferramenta para agregar e fortalecer os vínculos

familiares, de forma, que os presentes estejam em constante

envolvimento durante toda a ação do torneio. Bem como oferecer

um momento de lazer e troca de experiência entre eles. Ao término

do evento pais e filhos ao se confraternizarem foi oferecido um

lanche especial.



Festa da Família 2018

As atividades socioassistenciais e

socioeducativas foram encerradas

com a festa da família, idosos e

comunidade, compareceram 753

convidados e na oportunidade foram

realizadas apresentações culturais e

natalinas apresentadas pelas

crianças e adolescentes. O evento foi

finalizado com a chegada do Papai

Noel que presenteou todas as

crianças e com um sorteio de brindes

para as famílias presentes.



Balanço Patrimonial Analítico
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