
Ação Social 

Associação Bem-te-vi 

1 

Dezembro/2022 



Sumário 

• Sobre  a associação 
• História Associação Bem-te-vi 
• Proposta de Ação Social 

2 

Sumário 

Solidariedade: o amor em movimento!   
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A Associação Educacional Bem-te-vi, fundada em 08 de fevereiro de 1992, é uma entidade 
filantrópica, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública municipal conforme decreto 
no. 4392/93, de utilidade estadual conforme lei nº 686/10, de utilidade federal conforme 

lei nº 1906/97 e registrada no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) sob. No. 
44.006.002153/95-23. 

 
Há mais de 25 anos a Associação Bem-te-vi existe no município de São José dos Campos e 
atende pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas deficiências, oferecendo ensino 
especializado e uma vida repleta de amor, carinho, felicidade e auxiliando-os em diversas 

atividade diárias, a fim de dar continuidade a sua educação, proporcionando-lhes mais 
qualidade de vida. 
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 MISSÃO: PREPARÁ-LOS PARA INCLUÍ-LOS NO CONVÍVIO SOCIAL. 
 

 LEMA: NÃO SE DEVE CHORAR PELO QUE FALTA E SIM INVESTIR NO QUE SE TEM. 
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Fundada por pais que não encontravam no município de São José dos Campos/ SP 
atendimento especializado para seus filhos com deficiência intelectual e/ou múltiplas, a 

Associação é mantenedora da escola de educação especial Bem-te-vi que atualmente oferece 
atendimento pedagógico especializado à 60 (sessenta) alunos e ainda mantém projetos sociais 

que atende cerca de 90 usuários. 
 

Atualmente conta financeiramente com a colaboração de parceiros, voluntários, Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo (SEESP), Secretaria de Apoio Social ao Cidadão (SASC) e 

Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) de São José dos Campos. 
Para subsidiar outras manutenções necessárias, a entidade realiza ações como: bazares, 

bingos, rifas, entre outros. 
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Doações: 
 

Escova de dente adulto e infantil (macia); 
Creme dental; 
Toalha de boca; 
Produtos de limpeza; 
Material para oficinas de arte: papel sulfite; guache, lápis de cor, canetinha, cola, gliter, 
cartolina, etc.  
  
As doações poderão ser realizadas na FCMF até 15/12/2022;  
Desde já agradecemos a participação e solidariedade! 
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As doações  também podem ser realizadas por meio de: 
 
• Depósito em conta:  
Associação educacional para crianças especiais bem-te-vi 
Banco: 104 – caixa econômica federal 
Op.003 
Agência: 0351 
Conta corrente: 300.128-1 
 
• Pagamento de boleto bancário: entre em contato pelo e-mail: diretoria@associacaobemtevi.org ou 
pelo telefone: (12) 39227492, faça seu cadastro e será encaminhado o boleto bancário sem valor 
específico e sem data predefinida para seu e-mail. 
 
 
 



Obrigado! 

Em caso de dúvidas ou sugestão de outra 
campanha para os próximos meses, favor entrar 

em contato com a equipe de GRH .   
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