Liga Solidária, há 94 anos transformando vidas por meio da
educação e cidadania
A Liga Solidária é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que atua com 8
programas sociais de educação e cidadania. Considerada uma das mais tradicionais
da cidade de São Paulo, com 94 anos, a instituição beneficia cerca de 10 mil pessoas
entre crianças, adolescentes, adultos e idosos por ano.
A organização desenvolve 90% dos programas no Complexo Educacional
Educandário Dom Duarte (EDD), na região do Butantã, onde o nível de vulnerabilidade
social é considerado alto. O distrito é formado por uma população de 100.743
moradores de 28 bairros.
“Quando incluímos um jovem de 15 anos, por exemplo, em um curso de capacitação
profissional e proporcionamos uma rotina produtiva, diminuímos as chances de ele
participar das situações de risco presentes na comunidade em que atuamos”, comenta
Carola Matarazzo, presidente da organização desde 2012. Entre os programas sociais
estão:
ü Programa Crianças e Adolescentes
Educação para o convívio social, exercício da cidadania e ampliação do
repertório cultural para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.
Cultura, leitura, esporte, culinária, informática, teatro, ateliê de artes visuais,
dança e música são algumas das oficinas e atividades das quais as 480
crianças do Programa Crianças e Adolescentes participam, sendo estimuladas
a exercerem a sua cidadania para que se tornem adultos livres e capazes de
defender seus direitos e cumprir suas obrigações. Quem estuda de manhã,
frequenta as atividades à tarde.
Quem estuda à tarde, participa de manhã. Os educadores têm como foco o
desenvolvimento integral da capacidade transformadora de cada jovem, seguindo a diretriz de ampliar o seu acervo de conhecimentos. Todo o trabalho é
baseado nos “Quatro Pilares da Educação” da Unesco: aprender a ser,
aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver, além de cinco
bases metodológicas: roda de conversa, ludicidade, leitura, sustentabilidade e
cultura de paz.
ü Programa de Educação de Adultos
Programa de alfabetização de jovens e adultos.
O Programa Educação de Adultos promove a alfabetização de jovens e adultos
de ambos os sexos, que participam também de atividades extracurriculares.
Oferece aos atuais 40 alunos a oportunidade de um desenvolvimento
educacional, humano, social e de um pensamento crítico, além do exercício da
cidadania.
ü Programa Famílias
Atendimento psicossocial e promoção da autonomia de famílias com alta
vulnerabilidade social.

Tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias do entorno
do Complexo Educacional Educandário Dom Duarte (EDD), estimulando a
autonomia, a autoestima, o resgate da identidade, a convivência, o desenvolvimento, a inclusão social e o empoderamento das famílias e indivíduos que
estão em situação de alta vulnerabilidade social.
O Programa é também articulador entre as políticas públicas (assistência
social, educação, saúde, violência, habitação, etc.), bem como os serviços
privados, garantindo o efetivo trabalho em rede do distrito Raposo Tavares.
Atende atualmente mil famílias encaminhadas pelo Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de São Paulo.
ü Programa Idosos
Programa de inclusão social da terceira idade.
O Programa Idosos nasceu para cuidar da fase que pode ser especial para
muita gente: a terceira idade. Tem como proposta oferecer aos 270 atendidos a
oportunidade de envelhecer de uma maneira mais saudável e ativa, pois,
nessa fase da vida, o convívio social é muito importante.
Para isso, promove oficinas de ginástica, reuniões socioeducativas, fisioterapia
preventiva, artesanato, vôlei adaptado, arteterapia, eventos culturais e
passeios. São 190 idosos em convivência, quando eles vêm até o local das
atividades, e 80 em domicílio, quando a equipe do programa visita os idosos
em suas casas.
ü Programa Nutrição
Programa de educação nutricional.
Tem como objetivo garantir o acesso à alimentação aos públicos da Liga
Solidária, assegurando o suporte nutricional adequado e promovendo a conscientização de hábitos alimentares saudáveis. Está presente em todos os
programas da Liga e unidades mantenedoras, elaborando cardápios de acordo
com as necessidades alimentares de cada faixa etária e atividades de
educação nutricional, como oficinas culinárias, almoços temáticos e
orientações para as equipes de cozinha. Anualmente, são servidas uma média
de 2 milhões e 300 mil refeições saudáveis e balanceadas.
ü Programa Primeira Infância
Educação em período integral para crianças de 0 a 3 anos de idade.
O Programa Primeira Infância é formado por nove Centros de Educação
Infantil, que atendem 1306 crianças de 0 a 3 anos de idade em período integral
de 10 horas.
ü Programa Qualificação Profissional
Cursos de Assistente Administrativo, Cabeleireiro e Manicure, Gastronomia e
Suporte Técnico em Informática para jovens e adultos a partir de 15 anos.
Programa que oferece os cursos de Assistente Administrativo, Cabeleireiro e
Manicure, Gastronomia e Suporte Técnico em Informática a 240 jovens e
adultos. A formação humana que a Liga Solidária oferece aos alunos permite

que ampliem a sua visão de mundo e descubram o seu potencial como
cidadão.
Os jovens que passam pelo Programa são estimulados diariamente a fazer
suas próprias escolhas, sejam elas seguir para o mercado de trabalho formal,
empreender ou continuar os estudos. Em 20 anos, mais de 4 mil pessoas
passaram pelos cursos. Em 2016, o índice de empregabilidade foi de 61%.
ü Programa Esportes
Programa de práticas esportivas que visa ao desenvolvimento integral da
criança e do adolescente. Iniciou as atividades em março de 2015 e atende
cerca de 300 crianças de 6 a 14 anos.
ü Voluntariado
A Liga conta atualmente com dois mil voluntários que atuam em todos os seus
programas, na sede administrativa e nas unidades mantenedoras, exercendo
atividades como contação de histórias, recreação, esportes, captação de
recursos e eventos institucionais. Toda a gestão da Liga atua de forma
voluntária, inclusive membros do Conselho Executivo, Conselho Fiscal e
Assembléia Geral.
Para viabilizar o trabalho social, a Liga Solidária conta com diferentes frentes de
captação de recursos, como doações, convênios com o poder público, parcerias com
empresas privadas e negócios próprios. As setes unidades de negócio constituem
uma estrutura interna geradora de receitas próprias. O superávit obtido nessas
unidades, por meio da prestação de serviços, é integralmente aplicado nas ações
sociais da Liga Solidária.

UNIDADE MANTENEDORA
Colégios Santa Amália
Tem como desafio pedagógico desenvolver cidadãos socialmente responsáveis, com
formação acadêmica de qualidade e que possam contribuir, de forma ética e inovadora, para a transformação da sociedade em um espaço de maior igualdade, justiça
e oportunidades.
São duas unidades, uma no bairro da Saúde, com ensino infantil, fundamental e médio
e 1.044 alunos; e outra no Tatuapé, que oferece ensino bilíngue infantil e fundamental
em Português-Inglês para 442 alunos e integra a rede internacional de escolas Maple
Bear, que utiliza um programa desenvolvido por educadores canadenses, que se
apoiaram em mais de 40 anos de experiência em bilinguismo e na metodologia
aplicada em escolas do Canadá.
Geros Center
É um centro de atividades planejado para o novo idoso, pessoas que atingiram a
maturidade, são ativas, independentes e desejam manter a forma física e a saúde
mental com o passar dos anos. Oferece atividades de ginástica, aulas de dança,
artesanato, pilates, alongamento, coral, poesia, informática, entre outras alternativas,
sempre acompanhadas por profissionais especializados.

Lar Sant’Ana
O Lar Sant’Ana é um dos mais tradicionais residenciais para a terceira idade de São
Paulo. Em um ambiente seguro, alegre, acolhedor e totalmente adaptado para as
necessidades de pessoas idosas, prioriza a qualidade de vida, a liberdade, o bemestar e o convívio social, itens fundamentais para o envelhecimento saudável. São
duas unidades, Alto de Pinheiros e Butantã, que se dedicam ao cuidado de idosos
independentes e dependentes, oferecendo atendimento clínico com uma equipe
composta de médicos geriatras, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos
e demais profissionais para um atendimento personalizado de qualidade 24 horas por
dia.

Flat Plaza 50
Localizado na região dos Jardins, o Plaza 50 é um flat reconhecido por seu ambiente
familiar e aconchegante. São 66 apartamentos com ampla sala de dois ambientes,
suíte, cozinha e lavabo. Oferece também serviços de hotelaria.
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