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Quem somos:
Desde sua fundação em 1997, a AMMA trabalha no combate às desigualdades sociais, associando proteção social/integral e ação pedagógica.
Para isso, oferece atividades de arte-educação, cultura, cidadania, esportes e educação ambiental, todas referenciadas pela LOAS (Lei Orgânica
de Assistência Social). Como organização sem fins lucrativos de assistência social, possui títulos de Utilidade Pública, inscrita nos Conselhos Municipais de Assistência Social (COMAS) e dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e reconhecida como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Diversidade Cultural.
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Nossos atendidos:
Nossa meta é atender 402 crianças e adolescentes entre 05 e 15
anos, de famílias em situação de vulnerabilidade social,
financeira e ou risco social.
As atividades serão desenvolvidas de segunda a sexta-feira das
7h30 às 12h e 13h às 17h20, sendo totalmente gratuitas.

O projeto:
O projeto “AMMA FABRICANDO ARTE” acredita na arte-educação
como instrumento transformador na formação da autonomia e identidade de seus atendidos. O projeto oferece atividades artísticas e
espaços culturais, onde os participantes desenvolvem as relações
entre corpo, movimento, mente e coletividade.
Durante o percurso, os alunos são convidados a produzir, com auxílio
dos profissionais envolvidos, um espetáculo de fim de ano, resultado
de todo trabalho elaborado nas aulas e oficinas.
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O projeto também oferece atividades complementares que
ampliam o repertório e a formação dos aprendizes como oficinas
de musicalização e cenografia.

O projeto:
O Núcleo Cultural tem como objetivo ampliar o acesso à cultura e
estimular a inclusão social, promover convivência, diversidade
e fortalecimento de vínculos com a comunidade. Neste sentido,
todas as ações previstas neste projeto tem como propósito garantir o
mais amplo acesso para as crianças, adolescentes e comunidade
atendida pela organização, a diversas ações artísticas e culturais de
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qualidade. Além disso, viabilizar a descentralização e garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em consideração ao
interesse público e à democratização do acesso aos bens culturais
em alinhamento ao Plano Nacional de Cultural.
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Metodologia:
Oferecemos 10 oficinas socioeducativas semanalmente, com turmas de
até 23 alunos, levando em consideração a faixa etária e ano escolar. Cada
oficina tem carga horária de duas horas-aula/dia.
Os participantes são assistidos por profissionais com formação específica para cada área de atuação.
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Metodologia
No segundo semestre de cada ano, as oficinas incluem a preparação de
um espetáculo cênico, exibido como “Mostra de Artes Luiz Pinto Matheus”. Para isso, cada área, contribui com parte do espetáculo:
• A criação gráfica (folders, convites, cartazes, camisetas e mídia digital)
é realizada pelos alunos com apoio da oficina de informática.
• Figurinos criados a partir da ideia dos alunos e confeccionados com
apoio da oficina de costura.
• Cenários e acessórios são construídos na oficina de artes visuais, com
apoio da marcenaria;
• As matérias primas utilizadas, na maioria dos acessórios e cenários
são materiais recicláveis ou reaproveitados, envolvendo também Oficina
de educação ambiental.

Resultados:
Democratizar a cultura através de ações que possibilitem a transformação e inclusão social, onde constatamos resultados importantes
na comunidade de Pirassununga e na vida dos atendidos:
• Fomento cultural na comunidade através das apresentações de
espetáculos;
• Interesse e motivação dos assistidos em participar das oficinas;
• Melhoria na autoestima;
• Alunos tímidos, retraídos e/ou desenvolvem capacidade de relacionar-se e interagir com outros, com mudanças positivas;
• Comportamentos negativos são abandonados e revertidos em
ações positivas;
• Desenvolvimento do saber sensível, das relações entre corpo, movimento, mente e coletividade;
• Melhora no processo ensino-aprendizagem.
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Como sua empresa pode participar:
O Programa de Ação Cultural – PROAC, instituído pela Lei Estadual 12.268, de
20/02/2006, oferece à empresa contribuinte do ICMS a oportunidade de patrocinar a
produção artística e cultural de São Paulo, oportunizando aportes ao projeto “AMMA
Fabricando Arte” credenciado pela Secretaria de Estado da Cultura sob o número 29693
(aprovação publicada no Diário Oficial do Estado de S. Paulo em 27/03/2020). Quem
participar do programa poderá aproveitar-se de benefício fiscal, creditando-se do valor
destinado ao patrocínio.
Além disso, sua empresa será reconhecida "Socialmente Responsável" e sua marca será
divulgada em nossas Redes Sociais, Site e Revista Institucional.
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Como funciona?
Sua empresa destina parte do Imposto a Recolher (ICMS) ao nosso Projeto. Para que isso seja possível, sua empresa deve credenciar-se no Sistema PROAC para obter a Habilitação do Patrocinador PROAC.
O contribuinte então estará apto a destinar recursos do ICMS, através de
Boleto Bancário. Os limites do incentivo fiscal são calculados com base
nos valores dos Impostos a recolher anualmente, permitindo a destinação
a partir de 3% (R$ 75 milhões ou menos de Impostos a recolher) a
0,038% (R$ 4 bilhões ou mais de Impostos a recolher).

Veja o passo-a-passo
1

3

Acesse o site da Receita Estadual (https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/). No menu late-

2
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Após a habilitação pela Receita Estadual, você
poderá emitir boletos relativos à destinação do

ral, selecione Serviços > Serviços Eletrônicos

seu ICMS, de acordo com o valor e percentual

ICMS e faça o seu credenciamento.

definido pela Receita.

Ao emitir o boleto, no campo “Projetos”, esco-

Pague o boleto e faça o lançamento do crédito

lha: “AMMA Fabricando Arte”. O Projeto foi
aprovado com o valor de R$88.460,00

4

de ICMS, no quadro “Crédito do Imposto –
Outros Créditos” do livro Registro de Apuração
do ICMS – RAICMS.

Para mais informações, acesse o nosso site e baixe o Manual do Contribuinte.
Estamos prontos a orientá-lo!
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PATROCÍNIO:

AMMA FABRICANDO ARTE
Proponente: Associação Beneficente
Alda Miranda Matheus – AMMA;
Código do projeto: 29693
Valor aprovado: R$ 88.460,00.

REALIZAÇÃO:

