
SOCIAL

Neste mundo globalizado com muitas informações, referências boas ou más que somos submetidos 
constantemente é necessário um olhar mais atento para a população de baixa renda. É fundamental 
entendermos as suas reais necessidades para uma contribuição e�caz do crescimento e desenvolvimento mais 
saudáveis. 
A nossa vasta experiência comprovou que é possível conseguir grandes progressos com crianças, jovens, 
adultos e idosos com di�culdades de comunicação e de comportamento através da utilização das diferentes 
formas de expressão artística, pois esta propicia o fortalecimento da criatividade e a exteriorização das 
emoções de uma forma saudável, favorecendo a expressão, crescimento interno, noção de limite, construção 
de conhecimentos além de propiciar  a transformação da energia destrutiva em energia construtiva.

Desde a sua criação o NAPE tem se dedicado ao trabalho na área social. Entre os inúmeros trabalhos 
desenvolvidos destacamos:

- O�cinas sócio educativas visando a integração familiar para crianças, jovens e familiares, atendidos pelo 
CREAS do município de Arujá. (2018)

- Atividades Arte terapêuticas com dois grupos, um de jovens e outro grupo com mulheres em situação de 
risco, objetivando o resgate da autoestima,  atendidas pela Secretaria de Assistência Social. CREAS I e CREAS II. 
Jacareí. ( 2018).

- Atividades Arte terapêuticas com grupo de mulheres vítimas de violência, visando empoderar as mulheres 
para  romper o ciclo da violência. CREAS I/ Jacareí. ( 2017).

- O�cinas socioeducativas com o tema “Crianças vitimizadas, uma proposta de atividades restauradoras”, com 
crianças atendidas pela Secretaria de Assistência Social. CREAS /Arujá. (2017)

- O�cina socioeducativa visando a integração familiar, para mães e adolescentes em liberdade assistida 
atendidos pelo Centro de Referência de Assistente Social - CREAS /Arujá – (2016)

 - O�cinas socioeducativas para adolescentes e jovens atendidos pelo programa Liberdade Assistida, CREAS / 
Arujá. ( 2016).

- Atendimento em O�cinas de Arte para os jovens em medida socioeducativa atendidos pelo CREAS/Secretaria 
municipal do Desenvolvimento Social, São José dos Campos/SP. (2009 a 2013).

- Capacitação e Orientação de famílias de baixa renda com jovens em medida sócia educativa, atendidos pela 
Secretaria municipal do Desenvolvimento Social, CREAS/ São José dos Campos.  (2010 e 2011)

- Capacitação com o tema – Introdução a Arteterapia, para a equipe de assistentes sociais, psicólogos, 
pedagogos do programa Aquarela que atua com Violência Familiar, da Fundação Hélio Augusto de Souza – 
FUNDHAS / SJCampos/SP.(2008)

– Capacitação com o tema - A Arteterapia voltada para Adolescentes Cumprindo Medida Sócio-Educativa, para 
a equipe de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos do programa ADOLESER da Fundação Hélio Augusto de 
Souza – FUNDHAS / SJCampos/SP.(2008)

     Antes da criação do NAPE, a sua idealizadora, Fabiola Gaspar, já se sobressaia com sua dedicada atuação no 
campo social ministrando inúmeros cursos para a antiga LBA – Fundação 
Legião Brasileira de Assistência e para diversas entidades sociais da região do Vale do Paraíba. (1980 a 1996).  Foi 
convidada para atuar como Agente Regional da Secretaria de Descentralização e Participação do Governo do 
Estado de São Paulo (1984 a 1987), e logo em seguida, devido seu reconhecido trabalho social, assumiu como 
Diretora Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte, da Secretaria Estadual da Promoção Social/SP (1987 a 
1989). Entre suas funções destacamos: Supervisão do Plano de Municipalização, a primeira experiência 
regional de atendimento ao menor em meio aberto, Secretária de Estado de Promoção Social/ 
FEBEM/Prefeitura Municipal de Jacareí e Supervisão em Trabalho Social Multidisciplinar (seis equipes 
compostas por Assistentes Sociais, Sociólogos, Pedagogos e Professores). Atuação quanto a repasse de verbas, 
atividade técnicas globalizadas e avaliação de projetos. Procurando sempre se aprimorar concluiu seu 
mestrado em Teologia, com a linha de pesquisa, Educação Comunitária com Infância e Juventude. 


