


POLÍTICA DA 
FUNDAÇÃO 10 DE AGOSTO 
 
  
A Fundação 10 de Agosto, entidade social e educativa, 
sem fins lucrativos, com sede na Riviera de São Lourenço- 
Bertioga, SP tem como visão para sua existência 

proporcionar educação e qualificação 
profissional para a população de Bertioga, de 
forma que cada indivíduo possa conquistar 
melhores condições de vida e de trabalho, 
crescendo como pessoa e como cidadão. 
  

Esse caminho é trilhado através do oferecimento de 
cursos gratuitos, seja através da música, esportes e 
artes manuais para jovens e crianças, ou através de cursos 
técnicos profissionalizantes para jovens e adultos. 
  
Todos os cursos são permeados de conceitos sócio 
ambientais, com vistas a formar cidadãos responsáveis e 

éticos. O crescimento individual de nossos alunos, 
com um melhor posicionamento seja 
profissional, familiar ou social, é o nosso sincero 
compromisso. 
  
Para isso, a entidade mantém e melhora continuamente o 
seu sistema de gestão da qualidade. 

  

 



A Fundação 10 de Agosto é uma 

Entidade Civil, de direito privado, sem 

fins lucrativos. 

 

Foi constituída em 12 de Maio de 

1993, e seu nome (10 de Agosto) é 

uma homenagem ao dia de São 

Lourenço. 

Público alvo e área de atuação: 
População de Bertioga - litoral norte de 

São Paulo. 

Alunos  dos cursos profissionalizantes (adultos) formados  



No cumprimento de seu objetivo, a Fundação tem como meta 
as seguintes atividades:   
  
a. Promoção e realização de cursos profissionalizantes, de 
qualificação e requalificação profissional, com vistas à 
colocação de mão de obra e incentivo à geração de renda e 
auto-sustentabilidade dos participantes. 
 
b. Manutenção e conservação das instalações da capela Nossa 
Senhora das Graças e do Centro Social e Religioso na Riviera de 
São Lourenço. 
 
c. Promoção e apoio à execução de programas e serviços 
assistenciais, educacionais, de incentivo à cultura, ao esporte e 
ao lazer voltados para a comunidade carente de Bertioga e 
Região. 
 
d. Participação e incentivo ao processo de desenvolvimento 
social integrado, favorecendo a participação da comunidade e 
estimulando a defesa do meio ambiente e do patrimônio 
artístico e cultural. 
 
e. Estabelecimento de acordos, contratos ou convênios com 
organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 
visando atingir suas finalidades. 
 
f. Apoio e incentivo à realização de cursos, eventos, seminários, 
estudos e pesquisas de interesse sopcial das comunidades 
atingidas pelos programas em desenvolvimento. 

Capela N.Sra das Graças na Riviera: mantida pela Fundação 

Alunos do curso de percussão em apresentação na Riviera 



Cursos profissionalizantes 
 

Oficinas de artes e ofícios 
 

Frentes de trabalho 
 



Cursos profissionalizantes 
 

A Fundação chegou ao final de 2011 com 210 
alunos atendidos em seus diversos cursos 
profissionalizantes: 
 
- Elétrica 
- Hidráulica 
- Limpeza e manutenção de  piscina 
- Jardinagem 
-Auxiliar administrativo 
-Cozinha básica 

Curso de jardinagem 



Cursos profissionalizantes - jardinagem   
 

Curso de elétrica Curso de piscina 

Cursos profissionalizantes 
 



Curso de auxiliar administrativo 

Cursos profissionalizantes 
 

Curso de cozinha básica 



Curso de camareira e copeira 
 

Curso de garçom   
 

Cursos profissionalizantes 
 



Cursos profissionalizantes 
 

Curso de atendimento ao cliente 
 

Curso de informática 
 



Oficinas de artes e ofícios 

Dirigidas  à crianças e adolescentes, são oferecidas 

oficinas de música e de 
marchetaria. 
 

As oficinas de música atendem simultaneamente 

mais de 500 inscritos que aprendem violino, 

violoncelo, viola, coro e flauta, teclado, saxofone, 

teoria e percussão. São na maioria, filhos de caseiros 

e zeladores e jovens de outros bairros de Bertioga. 

Oficinas de música para crianças e adolescentes 
 



Oficinas de músicas  Oficinas de artes e ofícios 

Apresentações em eventos  
 

Oficinas de música para crianças e adolescentes 
 



Oficinas de artes e ofícios 

Oficinas de marchetaria 
 

Nas oficinas de marchetaria jovens 

aprendem a fabricar objetos de madeira. Os alunos 
comercializam seus trabalhos, contribuindo como 
complemento da renda familiar. Em 2011 o curso 
atendeu 25 alunos inscritos 



Instalações 

A escola da Fundação funciona em área de 2 
mil m2 na Riviera de São Lourenço.  
 
Possui 6 salas de aula, um laboratório para 
os cursos de elétrica e hidráulica, piscina, 
cozinha experimental, e galpões para os 
cursos de música. 



Total de funcionários: 13 
 
-5 professores 
-1 Maestro 
-1 Supervisor de Ensino 
-1 Gerente 
-1 Assistente administrativo 
-1 serviços gerais 
-1 caseira 
-1 zelador 
 
 

-Importante papel da equipe de voluntários 

Equipe 

Recursos 
A Fundação conta com doações e a receita proveniente de eventos realizados na Riviera. Conta ainda com a verba da 
comercialização dos resíduos recicláveis coletados na Riviera e de projetos inscritos e contemplados por meio de editais de 
empresas públicas e privadas. 



Fundação 10 de Agosto 

Sede: Al. Do Frevo, 100 – módulo 28 
Riviera de São Lourenço – Bertioga SP 

 
Escola: Al. dos Vagalumes, 100 

Riviera de São Lourenço – Bertioga SP 
 

Tel (13) 3316 7344 
Email adm@fundacao10agosto.com.br 


