
 

ESPAÇO COLETIVO FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI 

RONDONÓPOLIS (MT) 2019 

 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO NA OFICINA 

CONEXÃO DE SABERES 

 

A Fundação André e Lucia Maggi (FALM), é uma instituição sem finalidade 

econômica, responsável pela gestão do Investimento Social Privado (ISP) da 

AMAGGI.1 Sua sede está localizada em Cuiabá (MT) e conta ainda com duas 

filiais, o Espaço Coletivo em Rondonópolis (MT), antes conhecido como Casa 

Maggica, e o Espaço Coletivo – Centro Cultural Velha Serpa em Itacoatiara 

(AM), além de desenvolver projetos em outros municípios onde a AMAGGI 

está presente. 

 

Para a FALM, engajar os jovens e as lideranças locais contribui na construção 

para serem protagonistas de suas trajetórias e agentes transformadores em 

suas comunidades. 

 

Em 2019, o Espaço Coletivo Fundação André e Lucia Maggi irá oferecer 04 

(quatro) oficinas temáticas ao longo do ano, em períodos de 03 a 04 meses, 

divididos por faixa etária, oportunizando a participação de mais jovens e 

abrindo o espaço para a comunidade desenvolver ações que fortaleçam o 

protagonismo de jovens e lideranças. 

 

                                                        
1 Fundada em 1977, a AMAGGI é composta por quatro grandes áreas de negócios: Commodities, 
Agro, Logística e Operações e Energia. Atua de forma integrada e sinérgica em toda a cadeia do 
agronegócio, da originação e comercialização de grãos e insumos a operações portuárias, de 
transporte fluvial, passando pela produção agrícola e ainda pela geração e comercialização de 
energia elétrica. Para questões sociais, a AMAGGI possui uma Política de Investimento Social 
Privado que estabelece a forma como realiza seus investimentos nas regiões estratégicas para a 
empresa. A partir de suas disposições, a companhia faz o repasse espontâneo de recursos 
financeiros para que a Fundação André e Lucia Maggi realiza a gestão de seus projetos, pautada 
pela visão de “transformar pessoas e comunidades para o desenvolvimento sustentável”. 



 

Este documento contém orientações para a inscrição de crianças e 

adolescentes interessados em participar da oficina CONEXÃO DE SABERES. 

 

1. O QUE SERÁ OFERECIDO NO ESPAÇO COLETIVO FUNDAÇÃO ANDRÉ 

E LUCIA MAGGI 

 

A oficina CONEXÃO DE SABERES será voltada para o fortalecimento do 

protagonismo juvenil, por meio de atividades práticas de construção coletiva, 

lúdicas e de arte-educação que promovam a criatividade, a interpretação de 

contextos diversos e a expressão, auxiliando os jovens no desenvolvimento 

das suas potencialidades e gerando oportunidades para que desenvolvam 

novos interesses, com o objetivo de: 

 

a) Garantir o debate de opiniões, reflexões sobre responsabilidades 

individuais e coletivas; 

b) Formar grupos de jovens para que desenvolvam ações e projetos de 

forma colaborativa em benefício de suas comunidades; 

c) Fortalecer a liderança e o autoconhecimento para o desenvolvimento de 

competências e habilidades, dentre outras estratégias de interação. 

 

1.1. Temas que serão abordados na Oficina CONEXÃO DE SABERES: 

 Cultura digital e Educomunicação; 

 Educação Ambiental 

 Participação Cidadã 

 Empreendedorismo 

 

 

 

 

 



 

2. DAS VAGAS E PÚBLICO-ALVO 

 

Poderão se inscrever na Oficina CONEXÃO DE SABERES adolescentes com 

idade entre 14 anos (completos ou a completar até 07/06/2019) a 16 anos 

(completos ou a completar durante o ano de 2019). 

 

Serão ofertadas 90 (noventa) vagas para faixa etária de 14 a 16 anos, sendo: 

45 (quarenta e cinco) vagas para o período matutino e 45 (quarenta e cinco) 

vagas para o período vespertino. 

a) Atuação: 01 vez na semana (sexta-feira) 

b) Horários: 7h30 às 10h30 (matutino) e 13h30 às 16h30 (vespertino) 

c) Início previsto das atividades: 07/06/2019 

d) Término previsto das atividades: 30/08/2019 

 

2.1 PÚBLICO PRIORITÁRIO 

 

Terão prioridade de inscrição os casos abaixo, conforme ordem apresentada: 

 

a) 90% do total das vagas, que equivalem a 81 inscritos: 

 

i. Rematrícula (participantes que realizaram o 1º ciclo na Oficina 

Liderança Jovem – Fazendo Meus Próprios Caminhos 14_16 anos); 

ii. Encaminhados pela Rede de atendimento público, equipamentos de 

assistência social e saúde: CRAS/ CREAS/ Centro POP/ Conselho 

Tutelar/ PETI/ CAPS, estudantes da rede pública ou particular; 

iii. Matriculados na rede pública de ensino do município de Rondonópolis 

(MT). 

 

 

 

 



 

b) 10% do total das vagas, que equivalem a 9 inscritos: 

 

I. Crianças e adolescente filhos e/ou enteados de colaboradores da 

AMAGGI e da Fundação André e Lucia Maggi do município de 

Rondonópolis-MT, estudantes da rede pública ou particular. 

 

c) Vagas remanescentes: 

 

I. Demais crianças e adolescentes que atendam a faixa etária, podendo 

ser estudantes de escolas privadas que tenham interesse em participar 

do projeto e não se enquadrem em nenhum dos itens anteriores. 

 

3. INCRIÇÕES, PRAZO E LOCAL 

 

3.1 PRÉ-INSCRIÇÃO 

 

Para agilizar o processo de inscrição, você poderá realizar um pré cadastro 

através do link: https://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/pre-inscricao-

oficina-conexao-de-saberes/, porém sua inscrição somente será efetivada com 

a entrega dos documentos listados no item 4 deste documento no endereço: 

Rua João XXIII, 164 – Santa Cruz / Rondonópolis – MT. Pessoalmente será 

validada a documentação e realizada a assinatura do termo de participação 

pelo responsável legal do inscrito. 

 

O horário de entrega dos documentos no espaço será das 7h30 às 11h e 

13h30 às 17h, de 17/05/2019 à 07/07/2019. 

 

Caso não consiga realizar o pré cadastro online, poderá ir pessoalmente no 

endereço: Rua João XXIII, 164 – Santa Cruz / Rondonópolis – MT com os 

documentos solicitados no item 4 deste documento para realizar sua inscrição. 

 

https://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/pre-inscricao-oficina-conexao-de-saberes/
https://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/pre-inscricao-oficina-conexao-de-saberes/


 

IMPORTANTE: O número de vagas será preenchido de acordo com a ordem 

de inscrição, respeitando os critérios de prioridade do item 2.1 desde que a 

documentação completa tenha sido entregue e validada. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

A efetivação da inscrição será realizada presencialmente no Espaço Coletivo 

Fundação André e Lucia Maggi, para o preenchimento da ficha cadastral, 

entrega de documentos e assinatura do termo de uso de imagem do 

participante. No dia da inscrição, o responsável deverá levar os documentos 

abaixo, sendo as vias originais e uma cópia simples: 

 

a) Cópia legível do RG e CPF da criança ou adolescente (caso não tenha RG 

e CPF, Certidão de Nascimento); 

b) Cópia legível do RG e CPF do responsável legal; 

c) Cópia legível do comprovante de endereço atualizado de janeiro ou 

fevereiro 2019; 

d) Cópia legível do atestado de matrícula da rede de ensino para o ano letivo 

2019; 

e) Encaminhamento (caso tenha sido direcionado pelos equipamentos de 

assistência social e saúde CRAS/ CREAS/ Centro POP/ Conselho Tutelar/ 

PETI/ CAPS); 

f) Cópia legível do documento de comprovação da atuação dos responsáveis 

(Filhos e/ou enteados de colaboradores da AMAGGI/ Fundação André e 

Lucia Maggi) exemplo: cópia do crachá; 

 

5. DIVULGAÇÃO 

 

5.1 A divulgação da lista de participantes selecionados será feita por meio do 

site www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br e também no Espaço Coletivo 

no dia 30 de maio de 2019. 

http://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/


 

 

5.2 Caso o número de vagas seja completamente preenchido, os interessados 

em participar das oficinas farão parte de uma lista de cadastro reserva, e 

havendo desistências, poderão ser chamados, por ordem de inscrição, 

para ocupar as vagas remanescentes no prazo de até 01 (um) mês após 

o início das atividades. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Considerando que o relacionamento da Fundação André e Lucia Maggi 

junto à comunidade está pautado no respeito e na transparência, está 

disponível para a comunicação de qualquer atitude ou prática em desacordo 

com as normas deste documento e disposições legais, que seja de 

conhecimento ou desconfiança de qualquer pessoa, os Canais de Denúncia, 

abaixo relacionados. Toda denúncia poderá ser relatada de forma anônima ou 

identificada. Caso seja identificada, a identidade do relator será preservada. 

Uma vez registrada, as informações serão recebidas por uma empresa 

externa, independente e especializada, o que assegura o sigilo absoluto e o 

tratamento adequado de cada situação, sem conflitos de interesses. 

 

a)  Telefone: 0800 647 0004 

b) Acesso eletrônico pelo e-mail: denuncia@amaggi.com.br 

c) Acesso eletrônico pelo site AMAGGI: 

canaldedenuncia.com.br/amaggi 

 

6.2. Este documento orientativo poderá ser alterado, no todo ou em parte e a 

qualquer momento, pela Fundação André e Lucia Maggi. Caso algum ajuste 

seja necessário será substituído pela última versão. 

 

6.3. Os casos omissos neste serão analisados e decididos pela FALM. 

 

mailto:denuncia@amaggi.com.br


 

6.4. Fica eleito o foro da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, 

como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões judiciais que se 

apresentarem em decorrência deste documento. 

 

6.5.Dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail: 

fundacao@fundacaoalm.org.br ou pelo telefone: (66) 3426-2445 ou (66) 3421-

1328.  

 

Cuiabá (MT), 16 de maio de 2019. 

 

FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI 

 

 

mailto:fundacao@fundacaoalm.org.br

