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Associação Paulo Tonucci ao longo de 20 anos de história 

FAMI - APITO 

O FAMI - APITO foi desenvolvido de 1998 a 

2006 e consistiu na formação e acompa-

nhamento ao grupo de agentes voluntárias 

do FAMI-APITO - 60 mulheres por meio de 

encontro mensais, retiros, atividades de 

lazer, propiciando-lhes reflexões sobre o  

cotidiano, o papel que desempenham como 

cidadãs no contexto da comunidade local e 

da sociedade e o poder que têm de intervir 

na mudança da realidade.   

O projeto também tinha o viés de apoio 

sócio educativo financeiro às famílias aten-

didas pelo FAMI-APITO (400) através de 

visitas e reuniões mensais. As atividades 

tinham como eixo central despertar a com-

preensão das famílias sobre seus direitos e 

deveres enquanto cidadãos, no sentido de 

irem a luta para a conquista de um mundo 

mais belo, justo e solidário.  

PETI  

Essa ação ocorreu de 2006 a 2009 e era voltada à administração, junto à Prefeitura de Camaçari, dos recursos 

do PETI, intermediando a sua relação com as entidades executoras de forma participativa e transparente. Res-

salta-se a importância do programa na interrupção do processo da exploração do trabalho infanto-juvenil e, 

principalmente, na garantia do acesso regresso, permanência e sucesso escolar. O interesse das organizações 

envolvidas era que o PETI não fosse apenas um programa de transferência de renda, mas uma coparticipação, 

envolvendo os beneficiários (crianças, jovens, famílias) e as entidades nas suas diferentes comunidades. 

 
Editorial 

Este número objetiva 

apresentar, em linhas 

gerais, os projetos de-

senvolvidos pela Associa-

ção em comemoração à 

data do nascimento do 

Pe. Paulo Tonucci, em 6 

de maio. 

 

A diretoria agradece aos 

colaboradores, sócios e 

parceiros que contribuem 

para que as ações sejam 

realizadas.  

 

Boa leitura!  
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APITO de todas as cores  

O Apito de todas a cores, que teve 

duração de 1 ano (2010-2011), tinha 

como objetivo assegurar a formação 

humana de crianças e adolescentes, 

participantes do projeto, por meio de 

atividades de arte educação, contribu-

indo para o desenvolvimento e conti-

nuidade de ações de valorização da 

arte, da troca de saberes, da identida-

de, da cultura local e do protagonismo 

juvenil. O público atendido era de 50 

crianças e adolescentes, entre 07 e 

14 anos. Dentre os resultados obtidos, 

destacam-se: melhoria na média anual 

das crianças e adolescentes nas disci-

plinas de matemáticas e linguagens; 

qualidade na relação família - criança - 

adolescentes e iniciação musical.  
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PAZEAR – Estabelecer a Paz e a Harmonia  

O PAZEAR foi desenvolvido por 1 ano (2011-2012) e seu 

objetivo era o de fomentar as ações de cultura da Paz atra-

vés do reconhecimento, do respeito e do resgate do direito 

de todos. As atividades realizadas ao longo do projeto fo-

ram:  
 1ª Feijoada da Paz; 
 2ª Caminhada da Paz;  
 3ª Via da Paz; 
 Seminário da Paz. 
 
Em relação aos resultados, destacam-se: debate e conscien-

tização dos participantes dos eventos sobre a Paz, a impor-

tância da conservação do meio ambiente, momentos de par-

tilha, solidariedade e paz e adesão de pessoas ao projeto, 

seja como participante da coordenação ou como parceiro. 

Outro resultado foi a de dar ao local, que foi palco de violên-

cia, uma nova perspectiva, dando às pessoas que passam 

pelo local uma mensagem sobre a paz. E, por fim, despertar 

a atenção da população local para tomada de decisão em 

relação à violência, conscientizando os moradores da cidade, 

bem como os governantes locais sobre a implantação de 

uma cultura de paz no município de Camaçari.  

Mais atividades desenvolvidas e resultados 
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Escola Infantil   

A Escola Infantil tem como 

missão “construir juntos o 

conhecimento promovendo 

ações que valorizem a tro-

ca de experiências e o in-

tercâmbio cultural, contri-

buindo para o crescimento integral das crian-

ças, estimulando a autonomia frente aos de-

safios da sociedade atual no exercício da ci-

dadania”. O projeto, que começou em 1998 e 

permanece até os dias de hoje, tem público 

formado por crianças de 03 a 05 anos. Os 

principais resultados obtidos são: a inclusão 

de 95 crianças na Educação Infantil em tem-

po integral, vista a deficiência do município 

deste atendimento; a formação integral de 

100 crianças; a formação da Equipe Pedagó-

gica; a conquista das 100 famílias na compre-

ensão de seus direitos e deveres civis coleti-

vos e a inclusão de 16 pessoas no mercado 

de trabalho.  

Projeto escola - Rua de recreio 

Este projeto acontece desde 2011 e busca oportunizar aos 

educandos, seus familiares e a comunidade do entorno a 

vivência das brincadeiras tradicionais  e a socialização de 

ações pedagógicas desenvolvidas na instituição por meio da 

Rua de Recreio.  

Dentre as atividades, destaca-se o aniversário da Associação 

Paulo Tonucci, que ocorre no mês de outubro, na Rua Alto 

dos Noivos, bairro dos 46, onde é realizado o evento Rua de 

Recreio. A rua é fechada para as crianças brincarem, canta-

rem e apresentarem uma parte do seu aprendizado durante 

o ano escolar. Projeto escola - Projeto Biblioteca Infantil 

 

O projeto Biblioteca Infantil é desenvolvido desde 

2010 e tem como finalidade montar e gerenciar a bi-

blioteca na Escola Infantil APITO. A ideia é que a biblio-

teca fique com acesso disponível tanto para as crian-

ças da escola quanto para a comunidade do entorno 

da instituições escolar. 

Crianças na escola 

Apresentação das crianças 

Criança na biblioteca 

Atividade socioeducativa 
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Editorial 

Este número apresenta, 

em linhas gerais, as 

ações desenvolvidos pela 

Associação Paulo Tonucci 

no mês de junho. 

 

A diretoria agradece aos 

colaboradores, sócios e 

parceiros que contribuem 

para que as ações sejam 

realizadas.  

 

Boa leitura!  

Edição 02 - Junho 2015 
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Comemorações Juninas 

A singularidade dos festejos do mês de junho é 

muito marcante nas escolas da cidade de Camaçari 

e, em especial, na Escola Infantil Apito, pois, para 

nós, as festividades juninas enaltecem a beleza e a 

diversidade da cultura nordestina e o que ela tem 

de mais belo e autêntico: a sua originalidade.  

Desta forma, as comemorações, de 2015, na unida-

de escolar buscaram assegurar os ritos e brincadei-

ras da época, como: quebra-pote, pau de sebo, pescaria, quadrilha e uma linda festa da 

colheita com direito a fogueira e milho assado, garantindo aos educandos, educado-

res/as e familiares significativos aprendizados e a manutenção das nossas tradições.  

Roda de conversa sobre tradições 

juninas 

Sob a coordenação do Grupo Originas da APITO, foi realizado no dia 29 de maio o Encontro Cultura de paz e 

ética, envolvendo 25 jovens dos municípios de Mata de São João, Vila de Abrantes e Camaçari. Houve apre-

sentação musical e a discussão do tema facilitado pela professora Raimunda Alves Oliveira, da rede pública do 

Município de Camaçari, que refletiu com os jovens sobre o Manifesto por uma Cultura de Paz e Não Violência, 

elaborado pela UNESCO no ano 2000. A ética foi trabalhada a partir de uma visão de valores que orienta o 

sujeito a se fazer três perguntas: Eu quero? Eu devo? Eu posso?  

Os participantes dialogaram sobre a sociedade e as comunidades onde 

vivem, citaram exemplos de situações em que a paz é perturbada, a 

violência limita as possiblidades de vida dos jovens e a ética sucumbe 

diante da falta de participação social.  

Mesmo diante de situações de sofrimento com a perda de tantos ami-

gos para a violência, os jovens colocam que os projetos sociais que 

incentivam a organização comunitária e apoiam ações culturais e espor-

tivas para a juventude em suas comunidades fazem a diferença.  

Encontro Cultura de paz e ética 

Apresentação musical do Grupo Originais da APITO 



Conselho de Direito e seu papel político social na cidade de Camaçari  

 

A Associação Paulo Tonucci por meio de seu representante, Marco Revolti, participou da 9ª Conferência Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente no dia 07 de maio de 2015. Esse evento teve como objetivo mobilizar o sistema de 

garantia de direitos e chamar atenção para participação popular no controle das políticas públicas.  

 

Participaram do evento o prefeito de Camaçari, Ademar Delgado das Chagas, representantes da Defensoria Pública, da 

Polícia Militar e das escolas comunitárias e lideranças das associações de moradores. A discussão das ações governa-

mentais é de fundamental importância, porém sem o controle social efetivo, as mudanças que se fazem necessárias na 

elaboração e implementação das políticas de defesa dos direitos das crianças não acontecerão. Cabe a sociedade orga-

nizada exercer seu papel e permanecer atenta e mobilizada para fazer valer as propostas discutidas na Conferência.  

 

No dia 19 de junho tomou posse a nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). A sra. Miriam 

Araújo (Secretaria da Mulher e Presidente da Comissão) abriu a sessão explicando que o CMDM estava sem funciona-

mento a cerca de dois anos. Fruto de uma luta intensa do movimento de mulheres, este Conselho precisava ser reativa-

do, pois ainda há uma caminhada a ser feita tanto para garantir direitos adquiridos quanto afirmar novos.  

 

A direção do Conselho será formada por cinco seguimentos que representam os movimentos sociais: a) Segmento de 

articulações feministas, de defesa dos direitos da mulher e de diversidade sexual; b) Segmento de caráter sindical, asso-

ciativo, profissional ou de classe; c) Segmento desportivo; d) Segmento de mulheres do campo; e) Segmento de ordens 

religiosas e f) Segmento de ordem racial e comunidades tradicionais. A Associação Paulo Tonucci passa a integrar o re-

ferido Conselho, representada por Baja Carvalho que foi eleita na condição de suplente.  
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Sra. Miriam Araújo explicando a importância do CMDM para Camaçari 











 

Reunião de Sócios da Associação Paulo 
Tonucci  
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Este número apresenta, em 
linhas gerais, as ações 
desenvolvidos pela Associ-
ação Paulo Tonucci no mês 
de Setembro. 

 

A diretoria agradece aos 
colaboradores, sócios e 
parceiros que contribuem 
para que as ações sejam 
realizadas.  

 

Boa leitura!  
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1ª Conferência Intermunicipal de Políticas para 
A Associação Paulo Tonucci participou, como componente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher, da A 1ª Conferência Intermunicipal de Políticas para as 
Mulheres realizada nos dias 14 e 15 de setembro, em Camaçari. Sete municípios 
(Dias D´Ávila, Salinas da Margarida, Itaparica, Vera Cruz, Candeias e Madre de 
Deus) localizados na Região Metropolitana, estiveram representados por meio de 
suas delegações.  

Durante a Conferência, cerca de 400 mulheres discutiram o tema: Mais direitos, 
participação e poder. Foram abordados 3 eixos temáticos que compõem os pilares 
da política de direitos das mulheres: 
Sistema político com participação das 
mulheres e igualdade; Contribuição 
dos Conselhos de Direitos da Mulher e 
dos Movimentos Feministas e de Mulhe-
res para a efetivação da igualdade 
de direitos e oportunidade para as 
mulheres em sua diversidade e especi-
ficidades; e Estruturas institucionais e 
políticas públicas desenvolvidas para 
mulheres no âmbito Municipal, Estadual 
e Federal. Ao final foram eleitas 18 delegadas, entre as quais Baja Carvalho, As-
sociação Paulo Tonucci, para representar o Município na IV Conferência Estadual 
de Políticas para as Mulheres, que acontece de 4 a 6 de novembro, em Salvador.  

Em encontro, realizado no dia 3 de outubro,  com sócios, amigos e par-
ceiros a presidente da Associação Paulo Tonucci, Sr.ª Delia Boninsegna, 

parabenizou a todos os envolvidos na pintura do 
muro na área externa da escola e convidou a todos 
para participarem do evento comemorativo do ani-
versário da Escola Infantil Apito. A coordenadora 
do Grupo de Artesanato, Sony Cruz, reforçou o 
convite incentivando os presentes a participarem 
também das oficinas de confecção de  bijuteria, 
costura e pintura. Foi decidido que no dia 11 de 
Outubro, representantes da Associação estarão 
presentes na Missa a ser realizada na Igreja Ma-
triz,  onde o Grupo Originais do Apito lembrará a 
data de falecimento de Pe. Paulo, 9 de outubro de 
1994, e o aniversário da Associação. O próximo e 
último encontro dos sócios, no ano de 2015, aconte-
cerá no dia 07 de Novembro na Escola Infantil.  

Participantes do evento 

EDITORIAL 
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Continuando o diálogo Brasil/Itália por meio de ações concretas que objetivam a 
troca de experiência entre as equipes da Associação Paulo Tonucci em ambos os 
países, os jovens Francesco e Mirian estiveram, 
durante o mês de setembro, no Brasil interagindo 
com nossa cultura e apoiando as atividades de-
senvolvidas com os jovens do Grupo Originais da 
APITO. Aulas de Italiano, troca de informações, 
oficinas, brincadeiras e passeios pela cidade fo-
ram momentos inesquecíveis compartilhados por 
todos! Agradecemos a oportunidade de mais um 
intercambio e esperamos os próximos eventos que 
proporcionam a troca de saberes entre Brasil e 
Itália.  

Intercâmbio Brasil - Itália 

Registros do intercâmbio Brasil - Itália 
















