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MODELO URBANO

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO ECONÔMICO DE MARABÁ

A Estação Conhecimento de

Marabá esta localizada no

Bairro São Félix, Município de

Marabá-Pará, atua com

objetivo de protagonizar um

elaborado processo de

desenvolvimento humano

voltado à melhoria da

qualidade de vida de famílias

que estão em situação de

vulnerabilidade e risco social,

priorizando o atendimento as

comunidades do seu entorno.

Quem somos



MODELO URBANO

A Estação Conhecimento de

Marabá esta localizada no

Bairro São Félix, Município de

Marabá-Pará, atua com objetivo

de protagonizar um elaborado

processo de desenvolvimento

humano voltado à melhoria da

qualidade de vida de famílias

que estão em situação de

vulnerabilidade e risco social,

priorizando o atendimento as

comunidades do seu entorno.

A Estação Conhecimento de Marabá esta localizada no 

Bairro São Félix, Município de Marabá, Sudeste do Pará



MODELO URBANO

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO   
HUMANO ECONÔMICO DE MARABÁ

MODELO URBANO
Áreas de Atuação

Esporte

Cultura

Educação

Social



Desenvolver um processo educativo
integral que visa o desenvolvimento
físico, emocional, mental e psicossocial,
promovendo uma integração entre os
vários saberes, correlação direta entre a
teoria e a prática do conhecimento.

Promover a cidadania e a qualidade de
vida prioritariamente às crianças,
adolescentes e jovens das famílias
atendidas na Estação Conhecimento.

Promover um convívio social saudável
através de eventos esportivos, culturais,
sociais de relevância à realidade local.

Valorização ampliação da cultura local
como forma de promoção social através
da educação, cultura, esporte e lazer.

OBJETIVO GERAL: Promoção do desenvolvimento
socioambiental, econômico, local, integrado e
sustentável do Município de Marabá.

OBJETIVOS DA ESTAÇÃO CONHECIMENTO



MAIS SOBRE A ESTAÇÃO CONHECIMENTO

SOBRE A 

ESTAÇÃO 

CONHECIMENTO 

DE MARABÁ

MISSÃO

Oferecer Serviço de 
Proteção Social Básica às 

famílias em 
vulnerabilidade social, 
através da educação, 

cultura, saúde, esporte e 
lazer, contribuindo para o 
desenvolvimento humano 

da população local.

VALORES

Responsabilidade Social, 
Sustentabilidade, 

Transparência e Valores 
Universais.

VISÃO

Ser referência no 
território em que atua 

como instituição 
promotora do 

desenvolvimento 
humano.



Acompanhamento Pedagógico 

 Acompanhar os índices de evasão e de rotatividade dos alunos, evidenciando

os motivos de saída das crianças e adolescentes, a fim de orientar ações

preventivas e/ou corretivas.

 Criar espaços coletivos de reflexão sobre a prática e para o intercâmbio de

soluções pedagógicas.

 Organizar estratégias para a avaliação de satisfação dos alunos e dos

educadores, associada à avaliação de desempenho.

 Registrar as atividades desenvolvidas, conforme as normas e as rotinas do

Estação Conhecimento.

 Organizar, periodicamente, reuniões com pais e responsáveis dos alunos.

 Acompanhar, periodicamente, o desempenho escolar dos participantes.

MAIS SOBRE A ESTAÇÃO CONHECIMENTO



 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 
 ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

 ACOMPANHAMENTO DA FREQÜÊNCIA

 REUNIÕES COM PAIS E/OU REPONSÁVEIS

 GRUPO DE ESTUDOS



O acompanhamento social é realizado por meio

de entrevista, visita domiciliar e ocasiões de

intervenções planejadas ou imediatas. As

famílias são inseridas no Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculo de

acordo com a realidade apresentada, visando o

exercício da cidadania e aquisição de valores,

incentivando a socialização, a convivência

familiar e comunitária, contribuindo para a

redução da ocorrência de novas situações de

vulnerabilidade e/ou risco social.



ESPORTE 
A prática esportiva na EC de Marabá é desenvolvida com base em aulas
práticas e teóricas nas seguintes modalidades: futebol, atletismo, karatê e

Multiesporte.



 ATLETISMO

O Atletismo proporciona as crianças e adolescentes o contato com

várias modalidade dentro do esporte. O projeto oferece toda estrutura

para o aprendizado, além de proporcionar ganhos físicos e educacionais

importantes aos atletas.



 KARATÊ
O Karatê como modalidade esportiva tem como foco principal a formação e

desenvolvimento dos seus praticantes, buscando despertar o respeito, o

espírito de equipe, a cooperação, concentração, controle emocional e

melhoria nas relações humanas.



 FUTEBOL

O futebol em sua modalidade, é uma importante ferramenta no incentivo a

inclusão social, também utilizado como um fator de desenvolvimento das

crianças e adolescentes, gerando mais saúde, equilíbrio e agregando valores.



 MULTIESPORTE
O Multiesporte é o primeiro contato da criança com o esporte. Tem como principal

objetivo auxiliar no desenvolvimento das habilidades motoras e coordenação, visa

direcionar a criança para alguma outra modalidade que ela se identifique. Além de ser

um importante meio de promover a socialização.



Atendimento Médico
 Médico

 Consulta e acompanhamento 

Consulta e exame da família



Atendimento Odontológico 
 Dentista

 Consulta e acompanhamento 

Consulta da família



ESTAÇÃO CONHECIMENTO

AÇÕES NO ANO DE 2018

Formação para Espaço de Leitura

No Inicio do mês de fevereiro de

2018 aconteceu uma oficina de

formação para o atendimento no

espaço de leitura da Estação

Conhecimento de Marabá. Na

formação, a equipe de profissionais

da EC puderam ampliar seus

conhecimentos sobre o mundo da

leitura, sobre técnicas teatrais,

práticas com técnicas de leitura,

contação de história, dentre outras

temáticas que foram abordadas.



ESTAÇÃO CONHECIMENTO

AÇÕES NO ANO DE 2018

O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV -

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

No mês de março de 2018 foi realizada uma

culminância abordando o tema Verdadeiro

Sentido da Páscoa, como o amor ao próximo,

a solidariedade, a reflexão das atitudes e

outros.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
A EC de Marabá promoveu uma palestra para

comemorar o dia internacional da mulher, na ocasião

foi discutido o protagonismo feminino com o foco no

empreendedorismo. Para debater o tema foi

convidada a consultora do Sebrae. Durante a

programação foram sorteados serviços de beleza,

esses serviços foram de manicure e pedicure, corte

de cabelo, curso de auto maquiagem, hidratação e

outros.



AÇÕES NO ANO DE 2018

No mês de abril de 2018, aconteceram dois encontros do

grupo de gestantes e Nutrizes que é composto por 36

mulheres. Foi desenvolvida atividade reflexiva com o tema

respeito a si mesmo. A discussão teve como objetivo

reconhecer que as boas escolhas que fazemos são formas

de demonstrar respeito por nós e pelo próximo. A discussão

foi pautada nas contribuições individuais das participantes,

com exemplos e experiências de seu cotidiano, através de

diálogo sobre as consequências boas ou más que nossas

escolhas trazem para a nossa vida.

GESTANTES E NUTRIZES

As mães e bebês passaram por avaliação e

orientação nutricional.



AÇÕES NO ANO DE 2018

FESTA DA FAMÍLIA

Foi realizada no dia 25 de maio a festa

da família. Cerca de 150 pais

participaram do evento, que puderam

assistir as apresentações preparadas

pelas crianças e adolescentes.

JEPS–JOGOS ESTUDANTIS PARAENSES

O Jogos Estudantis Paraenses de 2018

que ocorrem em Belém-PA, teve a

participação de oito jovens da modalidade

de atletismo da Estação Conhecimento

de Marabá. Três participantes obtiveram

índice para os jogos da juventude de

âmbito nacional.



ESTAÇÃO CONHECIMENTO

AÇÕES NO ANO DE 2018

SEMANA CÍVICA 

A Banda de Música da Estação

Conhecimento de Marabá, em comemoração

a semana da Independencia do Brasil

realizou diversas apresentações no município

de Marabá e municípios vizinhos Nova

Ipixuna e Itupiranga.



AÇÕES NO ANO DE 2018

Em novembro realizou-se o encontro das Estações

Conhecimento da região norte e nordeste do país, a

Estação Conhecimento de Marabá participou do

evento com a 25 jovens das modalidades de futebol e

atletismo, o acontecimento teve como objetivo a

integração, socialização e a ampliação do aprendizado

dos participantes, possibilitando o intercambio entre

jovens e profissionais das EC.

1º Encontro das Estações de Arari, Marabá e Tucumã.

Equipes Arari/Tucumã/Marabá Viagem



AÇÕES NO ANO DE 2018

1º Encontro das Estações

Encontro das Estações

Jogo amistoso Arari e Marabá 

Corrida 1000mtsMomento de acolhida 2º dia Encontro

Acolhida no 1º dia do evento



ESTAÇÃO CONHECIMENTO

AÇÕES NO ANO DE 2018

Atendimentos 2018

 São inscritas cerca de 278 famílias;

 Aproximadamente 1.236 pessoas são atendidas nos programas regulares:

(grupos sociais, esporte, cultura e educação).

 500 crianças e adolescentes nas atividades educacionais, esportivas e

culturais;

 19 adultos nas atividades educativas como cursos de informática;

 278 adultos nas atividades educativas como grupos sociais e ações de

saúde;

 81 crianças de 2 a 5 anos em tempo integral, em atividades de caráter

cognitivo, linguístico, psicomotor, socio afetivo e de saúde;

 28 Idosos em atividades sociais;

 Todas a famílias são atendidas e acompanhadas por assistente social,

atendimento médico, odontológico e nutricional. Com ações preventivas e

corretivas, atendendo todas as faixas etárias do público citado.



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Fundação Vale 

Lei de Incentivo 

ao Esporte 

Ministério do 

Esporte Fundo 

da Infância e da 

Adolescência
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