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O projeto Profetas do Cerrado desenvolvido na 
instituição no Contra Turno Escolar, foi finalista 
nacional do prêmio Itaú Unicef 2011.
Desenvolve atividades com 150 crianças e ad-
olescentes com idade de 6 a 17 anos com 18 
oficinas sócio educativas. Com o tema Educação 
Integral - Experiência que Transforma, o projeto 
Profetas do Cerrado foi o único representante 
do Estado de Goiás na grande final.
Selecionado entre 2 922 projetos inscritos, ficou 
como finalista entre os 32 projetos referência do país.
Em 2013, com o tema Educação Integral - Crer
e fazer conquistamos mais um selo.

Selo Unicef
  Conquista de 2011

Doações
Caixa Econômica

Ag: 1575 | CC: 003.00001782-0
Banco do Brasil

Ag: 3229-8 | CC: 36.306-5

Todas as vezes que vocês

fizerem o bem 

a um dos menores
de seus irmãos,
foi a mim que fizeram. 
Mt 25:40



Missão
     Promover a transformação humana 
através de ações que leve a participação 
social e o exercício da cidadania.

Visão
     Ser referencia em promoção social, construção 
de cidadania e valoração da família através da 
educação, capacitação profissional e cultura.

Valores
     Compromisso Social; Sustentabilidade; Liberdade; 
Ética; Parceria; Inovação; Verdade e Amor.

       Princípios éticos, 
  verdade, amor,
     liberdade, justiça. 

Seja parceiro desta obra
     A Associação Polivalente São José é uma or-
ganização não governamental, ligada à Igreja 
Católica e sem fins lucrativos. Fundada pelas 
Irmãs Missionárias Coração de Maria em 1996, 
após diagnóstico do contexto social local. 
Iniciou suas atividades então atendendo a uma 
necessidade de geração de renda imediata às 
famílias da comunidade e adjacências.
     Com o tempo foi constatado também 
uma necessidade que ia muito além da ca-
pacitação profissional, que seria projetos 
voltados a educação e cultura como forma 
de complementação à promoção humana e 
educação integral, atendendo a família como 
um todo. Conheça esse trabalho de perto, 
fazendo uma visita.

Nossas ações
» Costurando sonhos: Costura industrial;

» Traçando sonhos: Modelagem industrial;

» Tenda da criatividade: Artesanato;

» Digitametas.com: Informática básica;

» Bazar beneficente;

» Alfabetização de adultos;

» Geração futuro: Grupo de gestantes;

» Vivendo a melhor idade: Grupo de convivência

com a terceira idade;

» Projeto Profetas do Cerrado: Atividades sócios

educativas e novas tecnologias.


