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O projeto Allegro, uma iniciativa do CPTI,
vem sendo executado desde 2007, com o
objetivo de desenvolver em 200 crianças,
adolescentes e jovens, habilidades e
potencialidades musicais, por meio da
formação musical, culminando em
ensaios em grupos, montagem de
espetáculo, apresentações gratuitas e
abertas ao público. O projeto vem ainda
contribuindo para a inclusão cultural e
social dos participantes e seus familiares. 

No ano de 2015, os participantes do
Allegro gravaram em estúdio profissional
seu primeiro CD, com músicas folclóricas,
eruditas e populares, mostrando assim
muita diversidade.

No ano de 2020, uma nova edição do
projeto Allegro foi aprovada no edital do
ProAC Expresso Direto da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do Governo
do Estado de São Paulo, garantindo
financiamento para o período de dois
anos - 2022 e 2023.

Apesar das dificuldades causadas pela
pandemia, incluindo as limitações da
presença física, o Allegro conseguiu, no
ano de 2021, realizar uma série de
importantes ações com os adolescentes
e jovens do projeto. No primeiro
momento, focado em atividades
individuais e, à medida que o cenário foi
melhorando, realizando atividades com
pequenos grupos.

Ao final de 2021, o projeto permitiu a
realização do sonho da edição do
segundo CD, totalmente com
composições autorais do jovens
participantes. Para a concretização desse
sonho os jovens passaram a realizar os
ensaios no teatro do CPTI e voltaram ao
estúdio profissional para as gravações. O
álbum, resultado desse trabalho, traz
poesia e sentimento das inspirações dos
participantes, e pode ser acessado na
página do YouTube do CPTI
https://bityli.com/CDAllegro e
também no Spotify.

CD Allegro



O CPTI sempre buscou promover a insersão
digital como forma de inclusão social. Assim,
a informática está presente no cotidiano das
atividades ofertadas para o público
atendido. Em 2021, passou o oferecer, além
do projeto de informática básica, Futuro
Conect@, o projeto ProgramAção com
atividades específicas dessa área.

A realização desses dois projetos, com o
apoio financeiro de parceiros da
organização, viabilizou a plena utilização da
sala de informática, garantindo os recursos
humanos e materiais necessários para que
as oficinas acontecessem de segunda a
sexta-feira, nos períodos da manhã e da
tarde, atingindo usuários de todos os
serviços realizados no CPTI.

Com relação aos recursos materiais, ganhos
significativos foram obtidos, tais como: a
reformatação de todas as máquinas, a troca
de baterias obsoletas e de periféricos -
mouse, teclado e monitor, e a adequação da
instalação física da sala com cabeamento
adequado e internet banda larga.
Recentemente, foi adquirido e instalado um
ar condicionado, essencial para a
conservação das máquinas e conforto dos
frequentadores, e um projetor multimídia,
instrumento que enriquece as
possibilidades de uso da sala de informática
e coloca em novo patamar a didática para o
trabalho com os grupos.

O aprendizado que a oficina de informática
vem propiciando aos participantes é digno
de destaque, com a aquisição de novos
conhecimentos, a melhora na autoestima,
no desenvolvimento pessoal e na interação,
a inclusão digital e social, possibilitando que
os participantes sejam protagonistas e
exerçam sua cidadania, abrindo um leque
de oportunidades, com a possibilidade de
uma inserção mais qualificada no mercado
de trabalho.

A oficina de programação vem na esteira
dos processos de digitalização da sociedade,
decorrentes da revolução informacional, e
traz diversos benefícios aos usuários: amplia
a capacidade de resolução de problemas,
desenvolve a criatividade, incentiva uma
visão de mundo para além do que se
mostra no imediato e cria familiaridade com
o mundo digital, por exemplo. Todos esses
aspectos contribuem com a qualificação
profissional, mas, além disso, o mercado de
programadores é um mercado em
expansão e com muita falta de profissionais
qualificados, o que faz com que essa oficina
coloque como horizonte possível aos jovens,
a inserção profissional no mercado de
trabalho no setor de TI.

Preparando jovens para o mundo
digital



Se vínhamos de um ano difícil, em que
tivemos que reinventar nossas metodologias
de trabalho para dar andamento aos
atendimentos em meio à pandemia, ao
mesmo tempo em que garantíamos nossa
proteção e a proteção dos usuários do CPTI,
se passamos por um ano difícil na medida
em que, pelo aumento da precariedade e
insuficiência socioeconômica, aumento da
fome, tivemos que construir estratégias para
suprir necessidades primárias, por meio da
distribuição de cestas básicas conseguidas
com nossos parceiros, o ano de 2021 teve
também seus desafios, na medida em que,
de forma híbrida, retornamos com
estratégias já conhecidas, mas
reconhecendo a importância da
manutenção das novas metodologias e
formas de acompanhamento das famílias. 

Se em 2020 a fome e o aumento das
situações de violência foi preponderante, em
2021 somou-se a isso outro desafio crítico
vivenciado pelas equipes, que foi o aumento
das demandas em saúde mental, que afetou
diretamente nossa realidade de trabalho e
que expressou os impactos de tudo que foi
vivido pelas famílias no período mais critico
de pandemia. 

Isso num momento de sobrecarga do
sistema de saúde, em decorrência da
pandemia, que acabou por deixar alguns
gargalos significativos no acompanhamento
à saúde mental da população. Para
enfrentar tais desafios foi muito importante
retomar com atividades coletivas
presenciais, ainda que com cuidado, com
número de reduzido pessoas, mas que nos
relembrou a importância do encontro
pessoal, para a execução de nosso trabalho.

Retorno do atendimento presencial
coletivo 



Considerando os 30 anos de existência do
ECA, o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da unidade
Shalon, construiu uma série chamada Drops
CPTI, que contou com a participação de
figuras importantes no Sistema de Garantia
de Direitos do município de Campinas, para
falar sobre os papéis dos pais na garantia de
direitos de crianças e adolescentes. Todas as
produções estão disponíveis nas redes
sociais do CPTI. Para fechamento dessa
temática, foi realizada uma ação com a
participação das crianças e adolescentes do
serviço e suas famílias denominada: “Cadê a
criança que tava aqui?”. Nessa ação, os
genitores e responsáveis puderam participar
de uma reflexão sobre seus papéis,
enquanto figuras representativas para as
crianças, e como podem garantir os direitos
básicos de seus filhos. Além da discussão
proposta, todos participaram de
brincadeiras antigas e contemporâneas,
para que juntos pudessem experimentar
como era ser criança antigamente e o ser
criança atualmente.

Em 2021, o Centro de Convivência Inclusivo
e Intergeracional da unidade Regina Amélia,
integrado com a unidade Shalon,
desenvolveu com um grupo de mulheres,
oficinas de leitura, para reflexão da
importância das poesias nas situações mais
adversas da vida. As mulheres se reuniram
para olhar para si mesmas, e a partir de suas
experiências pessoais e com referências de
autoras como Cora Coralina, Alice Ruiz,
Conceição Evaristo e Nina Rizzi, inspiraram-
se e construíram suas próprias poesias. Os
encontros foram permeados por
sensibilidade, superação e aprendizagem
em torno da poesia. O encerramento desse
processo ocorreu em formato de live
transmitida pelo Youtube do CPTI, em
setembro de 2021, com a construção de um
Sarau de leitura dessas poesias e o
lançamento de um livro composto por
poesias autorais das participantes do grupo.

Destaque para algumas ações de
2021




