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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.



AREAS DE ATUAÇÃO:

ESPORTE E LAZER



AREA DE ATUAÇÃO:

SAÚDE



AREA DE ATUAÇÃO:

EDUCAÇÃO



AREA DE ATUAÇÃO:

ARTE E CULTURA



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

• Valores Universais



Nº DE ATENDIMENTOS EM 2019
Números de Beneficiários atendidos INSCRITOS

0 a 05 anos e 11 meses 134

06 a 14 anos 472

15 a 17 anos 83

18 a 29 anos 129

30 a 59 anos 342

Acima de 60 anos 71

TOTAL GERAL DE BENEFICIADOS: 1.231



TIPOS DE ATENDIMENTOS NÚMEROS DE 

ATENDIDOS

Modalidades esportivas e oficinas culturais 10.480

SCFV – crianças, adolescentes, adultos e idosos 910

Informática educativa e Robótica educativa 1.341

Reuniões Gerais 531

Acompanhamento nutricional, atendimento médico e 

odontológico
2.161

Eventos esportivos e culturais 250

Campanha de saúde 728

Visitas de acompanhamento do desempenho escolar 355

Eventos comemorativos 1.997

Visitas domiciliares e entrevistas à famílias e idosos 185

Participação em competições esportivas externas 287

TOTAL 19.225



EVENTOS INTERNOS NÚMEROS DE 

ATENDIDOS

Festa da Família 1.443

Campanha de Enfrentamento e Combate do Abuso e Exploração 

Sexual contra Criança e Adolescente - 18 maio - Faça Bonito e 

Campanha de Enfrentamento e Combate Trabalho Infantil

770

I Encontro de Adolescentes da Estação Conhecimento de Tucumã 

e Marabá
97

Culminância Grandes Pessoas, I Flipoio, Atividades recreativa, 

Semana Folclore
3.828

TOTAL 6.138



EVENTOS PROMOVIDOS – PARCERIA
NÚMEROS DE 

ATENDIDOS

Ação social de oftalmologia com parceria da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social de Tucumã – SMDS e Hospital 

Rodrigues Ladim

3.790

Ação social da Campanha de saúde da Próstata em parceria com 

Secretaria Municipal Saúde de Tucumã – SMS
1.150

Sessões de cinema (com temas diversos - conforme escolha da 

comunidade)
11.750

Espetáculo Magico de Oz 1.440

TOTAL 18.130



SOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS 

DO LAZER

 Os beneficiários da Estação Conhecimento de 

Tucumã/PA aguardavam com grande expectativa o 

momento do “PIQUENIQUE”, com intuito de 

proporcionar a socialização através do lazer, por 

meio de rodas de conversa, reflexão sobre as ações

vivenciadas e orientações nutricionais para 

desenvolver o habito de uma alimentação saudável. 



CAMPANHA DE 
ENFRENTAMENTO E 
COMBATE CONTRA ABUSO 
E EXPLORAÇÃO SEXUAL 
CONTRA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE



FESTA DA FAMÍLIA –
ENCERRAMENTO DO 1º 
SEMESTRE

No mês de junho comemoramos a primeira Festa da

familia com a presença de crianças adolescentes,jovens,

adultos e idosos oportunizamos as familias um dia de

harmonia com brincadeiras, danças, distribuição de

lanches e sorteio de beindes. O destaque do evento foi a

apresentação das crianças com o tema country onde as

familias puderam prestigiar o talendo dos seus filhos. .

Ainda tivemos os sorteios de brindes para as famílias e

premiações aos jovens que participaram do Concurso de

Redação da Campanha de Enfrentamento e Combate de

Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente.



2ª COLÔNIA DE FÉRIAS 

2019

O mês de julho foi esperado durante todo o 1° semestre de

atividades pelas crianças, e o mesmo ficou caracterizada

pelas atividades de brincadeiras antigas como: amarelinha.

Pique-pega,passe o anel, dança da cadeira entre outras,

proporcionando um momento divertido, na tentativa de

fortalecer práticas e conceitos importantes como

cooperação, partilha, perder e ganhar, ter respeito pelos

colegas, entre outros.



1º ENCONTRO DE ADOLESCENTES.

Os adolescentes da Estação Conhecimento de Tucumã e

participam do I Encontro de Adolescentes que aconteceu no mês

julho 2019 em Tucumã com a participação de 97 adolescentes ,

com intuito de promover atividades para despertar a cooperação e

integração entre eles. O I Encontro de Adolescente foi marcada

pela apresentação do espetáculo teatral Cartas para um Futuro

incerto, oficinas de conhecimento e cidadania ,foram abordados

os seguintes temas: Relações Midiáticas, A Importância da

Qualificação Profissional, Educação: uma retrospectivas ontem e

hoje, Adolescente: meu direito e meu dever. Encerrando com a

palestra Como Anda Minha Saúde, com profissionais da rede

publica de saúde, e uma noite de integração com a festa Junina

”Arraía da Estação”.



WORKSHOP “DIVERSIDADE 
E INCLUSÃO”

Em agosto foi realizado o Workshop de “Diversidade e

Inclusão”, executado pelo palestrante Alexandre Braga –

Analista de RH da Empresa Mineradora Vale, com a

participação dos colaboradores da Estação Conhecimento de

Tucumã e alguns atores do Sistema de Garantia de Direito –

SGD, com a presença do tripé da Rede Socioassistencial,

Educação, Saúde e Assistência Social. A abordagem do tema

Diversidade e Inclusão, teve como proposito no mundo da

diversidade, interseccionalidade e inclusão social, buscando

estimular o pensamento crítico e encorajando a busca da

resolutividade no ambiente profissional e social,

oportunizando fazer a diferença em cada beneficiário.



INTERCÂMBIO ESPORTIVO 
TERRITORIAL – 8ª COPA NORTE

 A Estação Conhecimento de Tucumã em colaboração

com a escolinha de futebol ABC, realizaram jogos treinos

com o intuito de preparar os alunos a participarem da 8ª

Copa Norte de Futebol de Base

 A competição em questão foi sediada pela escolinha de

futebol Vila Nova de Ourilândia do Norte-PA, e aconteceu

entre os dias 06 a 08 de setembro de 2019. O evento

advém pontualmente no feriado nacional de 7 de

setembro, e conta com a participação de diversas

equipes da região sudeste paraense.



FESTA LITERÁRIA 
DO JACARÉ POIÓ

O mês de setembro ficou marcado pela festa literária que

teve como objetivo fomentar do leitor literário ande

encerramento da I FLIPOIÓ uma festa literária que tem como

objetivo formar o leitor literário. Durante alguns meses foi

oportunizado descobrir o fantástico mundo da literatura por

meio de oficinas literárias como: teatro de fantoches, criação

de poesias e dramatização; oficinas de contação de histórias,

restaurante e sarau.

Dessa forma os participantes foram estimulados ao hábito da

leitura de forma prazerosa, assim como adquirindo o

conhecimento de diferentes gêneros textuais e a literatura

clássica infantil e popular.



COMEMORAÇÃO 

AO DIA DO IDOSO

 O evento em comemoração ao dia

internacional do idoso, teve como

temática reflexiva, a Valorização da

terceira idade, enfatizando a importancia

do convivio social a manutenção do bem

estar e automia.



1º INTERCÂMBIO ESPORTIVO 
EC TUCUMÃ - REDE

 A Estação Conhecimento de Tucumã realizou em

outubro de 2019 o 1ª Intercâmbio Esportivo com

a rede de ensino, na oportunidade a Escola

Municipal de Ensino Fundamental Madre Carolina

Friess, da cidade de Ourilândia do Norte-PA,

participou com 45 alunos com faixa etária entre

12 a 17 anos. O encontro ofertou além da

prática esportiva, uma sessão de cinema,

atividades recreativas no espaço aquático e

refeições.



Adolescentes na Palestra 

sobre EDUCAÇÃO 



“

”

SEMANA DA CRIANÇA

 A semana da alimentação ocorreu com atividades

que oportunizou vivência sobre os bons hábitos

alimentares, com a relização de oficinas culinárias, 

palestra, plantação de uma horta suspensa, peça

teatral, danças sobre o tema e atividades educativas. 

A semana da criança foi repleta de brincadeiras

como pula-pula, pintura de rosto, brincadeiras na 

lona, ping-pong, pista de dança, amarelinha

Africana e outras.

E DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL



AVALIAÇÃO DE 
AUTOESTIMA E SATISFAÇÃO

 A avaliação de autoestima e satisfação dos

beneficiarios do projeto Esportivo, onde o onde o

objetivo é identificar, o nível de satisfação dos

participantes quanto às atividades esportivas, para

que assim, posteriormente, que assimos

profissionais, eles possam analisar as atividades

através das perspectivas das crianças e

adolescents. A avaliação contou ainda, com a

pesquisa de como caracteriza o acolhimento parte

dos professores nas atividades, se percebem em

relação aos seus colegas. Essa avaliação é um

instrumento para que a equipe técnica avalie a

realidade dos alunos em relação ao relacionamento

pessoal e interpessoal.



ENCONTRO 
DE PAIS E FILHOS

O encontro de Pais e Filhos abordou a

temática “Diversidade e Inclusão”.

Oportunizamos aos participantes a

convivência familiar por meio de rodas de

conversas e integração.Finalizamos o encontro

de pais e filhos realizando a avaliação das

dimensões: idadismo, etnia,orientação sexual,

genero e deficiencia e seu entendimento sobre

o assunto.



VISITA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE 
ESPORTE - PA

 No dia 16 de novembro de 2019, o

município de Tucumã recepcionou o

Secretário Estadual de Esporte e Lazer,

Arlindo Penha, o evento contou com a

presença de representantes dos

municípios de Dentro do roteiro de

visita, diversos espaços foram

frequentados dentre eles a estrutura da

Estação Conhecimento de Tucumã.



PROJETO GRANDES 

PESSOAS – AYRTON SENNA

2019 ficou marcado pelo grande dia de homenagens ao maior

esportista do Brasil. Durante três meses as crianças, adolescentes e

jovens da Estação Conhecimento, participaram do Projeto Grandes

Pessoa, com a finalidade de conhecer um pouco da trajetória de vida

de Ayrton Senna da Silva, que foi um piloto brasileiro da fórmula 1,

três vezes campeão mundial, nos anos de 1988, 1990 e 1991.

 As apresentações foram em forma de poesia, danças e músicas

tornando o dia cheio de emoções, trazendo a tona o orgulho de ser

brasileiro e as belas lembranças de suas vitórias, de como Senna, e

assim se tornou uma verdadeira inspiração para aqueles que iniciavam

sua carreira em qualquer esporte.



O ESPETÁCULO 

MÁGICO DE OZ
 As atividades culturais da Estação

Conhecimento foram encerradas em grande

estilo com o espetaculo “O MUSICAL O MÁGICO

DE OZ” contando com um elenco com cerca de

40 adolescentes e jovens.O evento comemorou

os 80 anos do filme que encantou crianças e

adultos.

 O espetaculo trouxe ao Teatro Tucumã,unico no

eixo da PA-279, um publico aproximado 1440

expectadores, em 09 sessões abertas ao público

de forma gratuita.







FESTA NATALINA 2019

A Festa Natalina proporcionou aos beneficiarios do

projeto apresentações das Oficinas Culturais apresentadas

por seus filhos.

Durante a comemoração foi distribuido brindes, cestas

natalinas,lanches e presentes para as crianças.





OUTROS PARCEIROS 

WHEATON
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