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Idealizadora e CEO
do Projeto Tia Egle,
desde sua fundação
até a presente data. 

v

Egle Rodrigues, 51 anos. 
Eleita Cidadã-Samba em 2017

e atual vice presidente do
Conselho do Samba de Santo,

Ocupa a Cadeira da Mulher
no Conselho da Comunidade

Negra, , Egle também trabalha
de forma incansável no

fomento à arte e cultura
popular. 

''A paixão pela criação deste projeto é insana. 
Insana com grande grau de consciência.
Criar o Projeto Tia Egle,   é transpor todas as barreiras das
dificuldades. 
As pessoas das comunidades que atuo também são focos da
minha paixão, e estão no cerco do sistema de
compartilhamento dos meus valores.
Esses valores se traduzem na captação dos nossos colabores e
voluntários, que trabalharam e que continuam a trabalhar para
o Projeto Tia Egle, e para as comunidades ao entorno.
Para nós do Projeto Tia Egle, comprometimento, autenticidade
e a dedicação, é o que reflete na qualidade do nosso trabalho.
Apresentar esse resultado é ter a certeza que a nossa paixão se
tornou profissionalismo.  E fazer   o melhor possível, é o nosso
lema.''
-'Egle Rodrigues 



Diante da necessidade que os
moradores tinham em ações que
pudessem minimizar os altíssimos
índices de violência urbana,
narcotráfico e fragilidade social em
que a população estava exposta
deixando seus moradores em
vulnerabilidade social, nasceu o
Projeto Tia Egle.

"A Justiça Social é responsabilidade de todos nós, a luta
por essa conquista deve ser incansável...''

RESPONSABILIDADE SOCIAL DO PROJETO

O Projeto Tia
Egle atua desde 2003,
mas foi
institucionalizado em
2008.

Utilizando um comodato com a COHAB , o
Projeto desenvolve ações socioculturais
socioesportivas, em sistema de contra-
turno escolar propiciando aos inseridos
nesse processo, novas formas de ver e
entender seu contexto social e a realidade
circundante.

Ampliando e fortalecendo as ações
desenvolvidas a Organização inicia o
desenvolvimento de ações sócio esportivas
com o intuito de ampliar o raio de atuação
e atingir um maior número de
adolescentes.

O trabalho desenvolvido no Projeto Tia Egle, esta pautado no estabelecido pelo ECA –
Estatuto da Criança e do Adolescente e na LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social,
tendo o desenvolvimento de sua metodologia referenciado pela Lei de Diretrizes e
Bases, atuando de forma sócio construtivista, buscando nos princípios da resiliência
condições para o fortalecimento dos vínculos familiares.



Interiorizando o contexto territorial, a
carência na comunicação comunitária e a
dificuldade de espaços que ofereçam lazer,
cultura e esporte, entendemos a
importância do Projeto não só para as
crianças e adolescentes inseridas nesse
processo, mas para a comunidade como
um todo.
O Projeto Tia Egle funciona como uma das
únicas formas de convívio social, pois tem
a capacidade de inclusão nata, não
estabelecendo níveis socioeconômicos,
para ser entendido ou praticado,
propiciando a participação coletiva.



A responsabilidade social é agir no hoje,
garantindo para as próximas gerações condições

de sobrevivência.
- Clariano da Silva



Facebook: Projeto Tia Egle
Instagram: @projetotiaegle

O  Projeto sempre se dedicou a
assumir compromissos sólidos, e a
prestar extrema atenção no próximo.
''Para nós, o conceito de
responsabilidade social é sempre o de
cuidar das pessoas e da área local, ou
seja: as crianças, funcionários, famílias
e comunidades locais em que
atuamos.
Esses princípios de responsabilidade
social, nos orientaram nos primeiros
passos, há 16 anos, e permanecem
inalterados até hoje. ''

COMPARTILHAR
AMOR

PARA GERAR 
 AMOR



RELATÓRIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

2003 - Primeira Equipe do Projeto com o  PAPA ,  entrega
de cesta básica à comunidade, visita do Neymar ao
Projeto Tia Egle. 



Por se tratar de um Projeto Social, a
Organização busca desenvolver atividades
de grande interesse dos alunos atendidos.
Oferece além da educação, a introdução a
cultura,ao esporte, a recreação e ao lazer,
sempre utilizando do lúdico e com
profissionais capacitados. 
As crianças atendidas pelo Projeto Tia Egle,
dispõem de café da manhã e da tarde,
almoço e jantar; onde em muitos casos, são
a única fonte de alimentação diária do
aluno. 

Facebook: Projeto Tia Egle
Instagram: @projetotiaegle

DADOS
ASSISTENCIAIS
DO
PROJETO
TIA
EGLE

Após a concessão do antigo espaço da
Sociedade de Melhoramentos do Conjunto
Habitacional “Dale Coutinho”, o projeto
passa a desenvolver suas ações
socioculturais, até a sua institucionalização
no ano de 2008. No início, o espaço contava
apenas com a colaboração de voluntários.
Através dos anos, o Projeto Tia Egle se
profissionalizou e estruturou de diversas
maneiras, buscando construir uma rede de
trabalho e atendimento multiprofissional e
interdisciplinar que conta com parcerias do
poder público e do setor privado. 



FOTOS:ARQUIVO- PROJETO TIA EGLE

2006 - Festa de Natal em parceria com a Pizzaria Kokimbos



Desde a fundação do Projeto Tia Egle,
3.030 crianças e jovens em média, foram
atendidos. 
A maioria residentes das comunidades
próximas, que foram até a Instituição
buscar de forma democrática e gratuita, o
conhecimento. 
Hoje, são atendidas 327 crianças nas áreas
educacional, cultural e assistencial. 
Um convênio que a Instituição mantém
com a Prefeitura de Santos, e com a ajuda
de parceiros como o Mesa Brasil Sesc, 
 Fundo Social de Solidariedade de Santos,
e Indaiá Logística,  os permitem de forma
básica, dar assistência à este grupo.

Além deles, a entidade procura atender
também as suas respectivas famílias. Os
problemas e agravantes sociais são
inúmeros, mas a premissa é estimulá-los 
a continuar buscando suas conquistas e
dando todo apoio possível. 

2016 - Entrega do Chester Perdigão às famílias dos
alunos em parceria com o Mesa Brasil. 



2005 - Aniversariante do mês

''Buscamos proporcionar às nossas crianças, momentos que são por muitas vezes
únicos, dentro da nossa entidade. Com o aniversariante do mês, contamos com a ajuda
de amigos e colaboradores que contribuem com a doação do material necessário para
que esta data seja inesquecível e importante para eles.''

2019 - Aniversariante do mês

Hoje, com a ajuda de colaboradores também, podemos proporcionar entrega de
lembracinha à cada aniversariante. As professoras se empenham e cuidam de todos os
detalhes. É sempre emocionante fazer parte desses momentos na vida de uma criança.
Isso nos acompanha desde o início, e pretendemos levar durante todos os anos. 
Sabemos da nossa responsabilidade enquanto parte na vida de cada um e, isso é o que
nos motiva a continuar sempre. '' 
Egle Rodrigues - Presidente do Projeto Tia Egle.



PROGRAMA
VIVA
LEITE E
PROJETO
TIA  EGLE

Criado pelo Governo
do Estado de São
Paulo, em 1999, o
Projeto Vivaleite é o
maior programa de
distribuição gratuita
de leite pasteurizado
do Brasil.
Presente em todo o
Estado, o Projeto é
responsável pela
distribuição de mais
de 70 milhões de litros
de leite, enriquecidos
com Ferro e Vitaminas
A e D, o qual beneficia
mais de 370 mil
pessoas em estado de
vulnerabilidade.
O Projeto Tia Egle, faz
parte das entidades
parceiras do
Programa, e é um
ponto de distribuição
às famílias
cadastradas.

Atualmente, em média 100 famílias são beneficiadas
com a retirada do Leite no Projeto.



O Projeto Tia Egle, desde sua fundação no ano
de 2003, passou por diversas mudanças para
melhor atender a necessidade das crianças e
comunidade. 
A estrutura interna da sede local, foi modificada.
Isso só foi possível pela intervenção e
investimento direto de parceiros como o Pró-
Vida, Fundação Settaport e Rotary Oeste. 

''Acreditar que é possível, é motivo suficiente para não desistir...''

SONHO QUE SE SONHA JUNTO, SE TORNA
REALIDADE.

2003- Tia Egle na cerimônia de inauguração da Sala de Leitura em
Parceria com o Rotary Oeste.

As salas individuais e abertura da sala de leitura/biblioteca (Rotary Oeste) sala de
informática (Settaport)  e reforma do Projeto (PróVida) era um sonho antigo dos
alunos e equipe, que hoje pode oferecer em um ambiente melhor e com recursos
necessários, o atendimento desejado.



2016 - Inauguração da Sala de informática em parceria com a Fundação Settaport.



Para cuidar do sorriso das crianças, hoje o Projeto conta
com o a rede de dentistas do programa ''Dentistas do Bem'',
e Dentistas da Prefeitura de Santos, que fazem visitas
mensais na Instituição e buscam dar continuidade ao
tratamento dos alunos que mais necessitam.

O Projeto também conta com a clínica Sorridents da Zona
Noroeste, que está sempre pronta e disposta à atender as
crianças em caso de emergência e/ou que necessitam de
cuidados especiais. 
Tudo isso, para manter a saúde bucal dos alunos.



Para dar continuidade a todo desempenho institucional, o
Projeto, encaminha seus adolescentes ao completarem 14
anos para Instituições como CAMPS e Projetos de Menor
Aprendiz oferecidos pelo Município, oportunizando o
preparo para enfrentar o mercado de trabalho.
O CAMPS também é parceiro pontual do Projeto, e não só
encaminha doações, como faz o empréstimo do veículo para
deslocamento das crianças, em alguns casos, quando
necessário. 

2016 - Veículo do CAMPS para passeio das crianças.

2013 - Tia Egle fechando parceria com o CAMPS. 

Tia Egle também foi
paraninfa dos alunos do
CAMPS, na turma de 2014.  



Segundo a tia Egle,
algumas pessoas
entram na vida do
Projeto como
parceiros, mas acabam
se tornando amigos.
Como no caso da
Faculdade UNOPAR, e
o Felipe Albino, que no
ano de 2019 realizaram
a Festa de Páscoa das
crianças e doaram
chocolates, ovos de
páscoa, cachorro
quente, pipoca, algodão
doce,  e levaram o
coelhinho para fazer a
alegria da criançada.. 
Assim como todas as datas comemorativas, a Festa de Páscoa também é
um evento anual, que está inserido no Cronograma do Projeto desde os
inícios das atividades, há 16 anos.  O objetivo é proporcionar um momento
que assim como os outros, muitas vezes são únicos, e que com a
mobilização dos amigos e parceiros, colaboradores,  se torna possível. 

NADA
É MAIS IMPORTANTE
DO QUE O SORRISO
DE 
UMA CRIANÇA.



ESPAÇO KIDS KELLY KANEDA
E
PROJETO TIA EGLE
Kelly Kaneda foi uma grande amiga, parceira e colaboradora,  vindo  á falecer
acidentalmente em Jan. de 2014. 

Em forma de homenagem, a Tia Egle decidiu nomear uma parte da
Instituição com seu nome. 
 No dia 28 de maio de 2015, foi mais um dia de conquista à Tia Egle e as
pessoas que acompanham o Projeto, pois inaugurou-se o Espaço Kids Kelly
Kaneda, dentro da entidade já existente. 

O espaço (veiculado ao Projeto Tia Egle), ficou responsável pelo atendimento
das crianças da primeira idade entre 4 e 6 anos, que já eram inseridas
anteriormente nas atividades desenvolvidas pelo Projeto. 

2015 - Tia Egle na cerimônia de inauguração do Espaço Kelly Kaneda.



A Instituição conta com eventos
beneficientes como forma de fonte de
recursos. 
A Feijoada da Tia Egle, é um desses
eventos. 
Acontece de forma anual, e é uma
oportunidade de reunir amigos e
parceiros do Projeto,  todos em prol de
uma mesma causa e um único objetivo. 

2019 - Feijoada da Tia Egle no Ginásio do SDAS



FOTOS: ARQUIVO PROJETO TIA EGLE 2019

Registro de atividades desenvolvidas 



Através das redes sociais, o Projeto Tia Egle conheceu o
trabalho do Clube dos Dinossauros Solidários, que lançou
uma campanha para ação social e onde a instituição foi a
beneficiada em maio de 2019.

O Grupo desde então, já realizou diversas melhorias e
doações à entidade, e acabaram se tornando além de
parceiros,  também amigos. 

Tia Egle, com parte da equipe dos Dinossauros Solidários 



Facebook Projeto Tia Egle
instagram: @projetotiaegle

Pensando nos problemas sociais e na falta de oportunidade e acesso à recursos que
propiciem a autonomia, liberdade e independência as mulheres, - em principal, mães
das crianças atendidas em nossa entidade - a instituição idealizou um projeto em
formato de rodas de conversa, workshop, curso (básico) de culinária, capacita e
resgata a auto estima dessas mulheres, tendo como objetivo principal geração de
renda autônoma, recolocação/inserção no mercado de trabalho, e empoderamento
feminino. 
Sabemos a importância da independência e autonomia financeira, do resgate de auto
estima e o quanto essas questões podem reforçar e naturalizar violências domésticas
cotidianas na vida das mulheres e mães da periferia.

AUTO-CUIDADO  E
AUTONOMIA
SÃO IMPORTANTES

Registro do 1° WORKSHOP de maquiagem para as mães das crianças atendidas



Registro de atividade do Projeto Tia Egle - Capoeira/2008

FOTO: ARQUIVO PROJETO 



PRÊMIOS PROJETO 
EGLE RODRIGUES

Comunidade em ação - Tv Tribuna 2015
Espaço de leitura - 2014
Zumbi dos palmares - 2015
Prêmio Irmã Dolores - 2015
Empresa Parceira da Criança de Santos - 2015
Prêmio Dandara - 2016



A EQUIPE
Carlos - Aux. Serviços Gerais
Renato - Aux. Serviços Gerais
Jheniffer - Limpeza
Priscila Santos - Limpeza
Ana Flavia - Cozinha
Telma Cristina - Cozinha
Parkênia - Aux. de Cozinha
Andréia Santos - Professora
Marcela Gomes - Professora
Paula - Professora
Thatiane Nascimento - Professora
Roberta Santos - Professora
Luciana Santos - Professora
Daniele Porfírio - Professora
Marcsandra - Professora
Nair Pasquareli - Professora
Carolina Pasquareli - Secretária Pedagógica
Thayná Prado - Mídia Social e Fotografia
Fellipe Harder - Secretário 
Marcos Roberto - Secretário Administrativo
Viviane Menezes - Inspetora
Daniele Maia - Assistente Social
Luzia Bezzi - Coordenadora Pedagógica
Henrique - Diretor
Egle Rodrigues - Presidente



DADOS NUMÉRICOS 2019
Diagnóstico



PROJETO TIA
EGLE

participantes

  meses atividades
 2019

eventos 
beneficientes 2019

profissionais voluntários

327

08 05

25 06



PROJETO TIA
EGLE

meninas
51.4%

meninos
48.6%



BALANÇO SOCIAL

Onde moram

Rádio Clube
42.2%

Jd Castelo
36.1%

Dique Sambaiatuba
21.7%

Renda per capita por família

até 01 salário min.
72.8%

01 a 02 salários min.
20.2%

03 a 04 salário min.
7%



BALANÇO SOCIAL

Pessoas por moradia

05 ou mais
50.4%

04
30.2%

03
12.4%

02
7%



BALANÇO SOCIAL

sim
55.7%

não
44.3%

Faz parte de algum programa do governo

Pessoas que trabalham remuneradas

01 pessoa
67.6%

02 pessoas
24.3%

mais de 03 pessoas
8.1%



BALANÇO SOCIAL
Como conheceu o Projeto?

Indicação
62.2%

Comunidade
27%

Outros
5.4%

Redes sociais
5.4%



COMUNIDADE

inscritos 
139

viva leite
67.1%

workshops
20.1%

pena alternativa
12.8%



DOAÇÕES

roupas
37.7%

alimentos
35.8%

utensílios
18.9%

higiene 
7.5%



REDES
SOCIAIS

facebook.com/projetotiaegle

@projetotiaegle

projetotiaegle@gmail.com

Assista alguns vídeos do Projeto Tia
Egle no Youtube 

procurando por ''Projeto Tia Egle.' '

https://www.youtube.com/results?search_query=projeto+tia+egle+santos+


PARA AJUDAR
O PROJETO TIA EGLE

O Projeto aceita doações durante todo o ano,
desde alimentos á roupas e utensílios.
É só entrar em contato através dos telefones
e agendar a retirada ou entrega.

Para depósito ou transferência:

Agência: 3852
Operação: 003
C/C: 00000030-8
Caixa Econômica Federal

 
 
 
 GRATIDÃO.



Pro je to  T i a  Eg l e  
Rua  Ambros ina  Amé l i a  Ca lde i ra
To len t i no  n°  45  
Conta to :  ( 13 )  3322-6625
(13 )3322-6627
pro je to t i aeg le@gmai l . com


