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Criando oportunidades, construindo vidas.

O APRENDIZ

Questionário Motivacional

Para comemorar o dia dos namorados 
de uma maneira bem romântica o 
CAMPL em parceria com a FIAT Impéria, 
realizaram no dia 11 de junho o evento 
“NOSTRA NOTTE – QUEIJO E VINHO”.
O cardápio contou com cestas de pães, 
antepastos, polenta da mama, penne do 
nono e frios. Os participantes tiveram à 
disposição uma carta de vinhos nacionais 
e importados. 
O evento contou com sorteio de brindes, 
o leilão de uma camisa do Palmeiras, com 
autógrafos dos ex-jogadores Ademir da 
Guia e Amaral que foi arrematada por 
Celso Leite e a Banda Imã que fizeram da 
noite um sucesso.

No mês de abril desse ano, os 
adolescentes do município participaram 
de mais uma etapa do processo de 
inserção da entidade, onde o setor 
de psicologia, aplicou o questionário 
motivacional para todos eles. Esse 
questionário consiste em algumas 
questões de ordem pessoal para que a 

entidade conheça mais especificamente 
e entenda quais são os interesses de 
seus adolescentes. 
Após a divulgação do resultado desse 
questionário, que será em julho, os 
profissionais partem para a última 
etapa do processo que contará com 
triagens socioeconômicas, envolvendo 

as famílias dos adolescentes. O propósito 
é identificar aspectos referentes ao 
desenvolvimento do adolescente, sua 
saúde e relacionamento familiar, através 
de visitas nas casas. A intenção é estreitar 
ainda mais parceria entre CAMPL e família.
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O CAMPL está passando por uma ampla 
reforma. Até o momento, já foram 
executadas as obras provisórias da 
cozinha e banheiros para transferência 
do atendimento e todo projeto do local 
foi regularizado.
Para dar andamento nessas melhorias, 
a entidade precisa captar mais verbas 
e doações através de eventos. E a 
população sempre colabora. 
Prova disso foi a feijoada que aconteceu 
em maio, onde os voluntários venderam 
em marmitex um completo almoço 
para as famílias parceiras. O resultado 
foi surpreendente e com isso, a reforma 

Nova sede do CAMPL: construção da cozinha provisória
que substituirá a atual para  a futura demolição do prédio. 

do CAMPL segue conforme desejado.
O apoio da população em todo evento 
realizado mensalmente é essencial 
para que essas obras sejam concluídas 
o mais rápido possível.

CAMPL MARCA PRESENÇA EM EVENTOS DA FEBRAEDA

Palavra do
presidente

Sempre preocupado com o bem-estar 
dos seus adolescentes, o CAMPL 
participou de dois eventos organizados 
pela FEBRAEDA - Federação Brasileira 
de Associações Socioeducacionais de 
Adolescentes.
Em março, o evento aconteceu 
no Guarujá e teve como objetivo a 
elaboração do relatório de atividades e 
plano de ação de forma compartilhada 
e supervisionada. Quem representou a 
entidade foi Solange Bomfim Lourenço 
Moretti, assistente social.
Já em abril, o encontro foi em Vinhedo, 
e abordou as regras estabelecidas pela 
Lei no. 13.019/2014, alterada pela Lei 
no. 13.204/2015, e impactos para as 
organizações da sociedade civil que 
atuam na área de assistência social e 
pretendem celebrar parceria com a 
administração pública. Maria Carolina 
de Toledo Poldi, coordenadora geral do 
CAMPL, participou desse evento.

É com muita satisfação que eu como 
presidente do CAMPL – Centro de 
Aprendizado Metódico e Prático 
de Limeira – apresento para vocês 
parceiros, adolescentes, técnicos, 
diretores e leitores desta coluna, o 
novo informativo da nossa entidade, 
com o nome de “O Aprendiz”.
Agora o nosso jornal está mais 
dinâmico, versátil e prático, para 
que o leitor acompanhe com mais 
clareza, tudo o que está sendo 
proporcionado em prol dos nossos 
adolescentes.
Nesta edição, vocês vão ver os 
principais acontecimentos que 
realizamos nos últimos meses e 
também terão informações dos 
próximos eventos que já estão 
marcados.
Reitero a importância de toda a 
população limeirense participar 
sempre da nossa programação 
festiva, já que é através dela que 
conseguimos dar continuidade 
aos excelentes projetos que 
hoje desenvolvemos com 767 
adolescentes dentro da nossa sede. 
E mãos à obra porque temos muito 
que trabalhar para informar aos 
nossos parceiros! 

Esta é uma publicação informativa do Centro de Aprendizado 
Metódico e Prático de Limeira (Rua João Jacon, 5 - Vila Jacon)
Telefones: 19 3701.4021/ 3701.4022/ 9 9341.2481/ 9 9341.2482

Trata-se de um  jornal sem fins lucrativos dedicado à 
comunidade em geral com o objetivo de informar sobre os 
trabalhos desempenhados pela entidade.
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