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Origem 
 
 

O bairro escolhido, São Pedro, era nos anos 70 e 80 um bolsão de miséria,               
onde imigrantes de diversas partes do país construíram seus barracos          
(palafitas) para viver em condições precárias, sem serviços básicos de primeira           
necessidade. Hoje a situação do bairro apresenta melhorias significativas, mas          
ainda possui um quadro de pobreza, exclusão social e criminalidade muito           
grande, assim diante da grande carência material e social das pessoas que            
vivem na região, a Igreja Batista da Praia do Canto, decidiu colaborar no             
sentido de atender às diversas necessidades dessa camada da sociedade,          
lutando para garantir a inclusão social favorecendo o acesso à informação, a            
sociabilidade, aos direitos sociais e o desenvolvimento da autonomia,         
levando-os a buscar a sua própria qualidade de vida. A maioria das Crianças da              
região da grande São Pedro, vem de famílias muito empobrecidas com           
dificuldade de acesso a bens e serviços disponíveis na sociedade, isso faz com             
que tenham uma baixa auto-estima porque provêm de um meio social onde a             
perspectiva de um futuro melhor é escassa ou inexistente. 
É nesse contexto social que a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC)            
concentra seus esforços, no sentido de fazer a pessoa se sentir um sujeito de              
direito, um cidadão com potencialidades e autoconfiança. Nossas atividades         
têm a intenção de fazer a criança pensar, sentir e agir democraticamente            
primeiro entre si e depois junto à família. 
O projeto apresenta sustentabilidade social, pois é uma entidade de grande           
importância para a comunidade, que tem cada vez mais procurado a Fundação            
para deixar seus filhos para que estes não estejam nas ruas, sujeitos a             
violência, a criminalidade ao uso de drogas e a outros fatores de risco. Na              
região não existe nenhum outro projeto como a Fundação que trabalhe com            
jornada ampliada, logo vemos a relevância do Centro de Desenvolvimento da           
Criança e do Adolescente para essa comunidade, uma vez que nosso público            
alvo engloba famílias que precisam trabalhar e suas condições econômicas não           
permite pagar pessoas para cuidar de seus filhos, e dessa forma a opção é              
deixá-los em casa sozinhos, ou contar com programas como o nosso, que            
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mantêm a criança em local seguro e adequado em horário oposto ao da escola,              
permitindo que elas tenham uma jornada ampliada (escola e projeto social) e            
seus pais possam trabalhar tranquilamente.  
As vagas são disponibilizadas todo inicio de cada ano. Os pais vêm na             
instituição diariamente e solicitam que o nome da criança ou adolescente seja            
inserido na lista de espera que possui mais de 300 futuros educandos que             
aguardam para ser chamados. No mês de novembro realizamos as          
rematrículas e nesse momento temos o quantitativo de vagas para o próximo            
ano para chamarmos novos alunos. A equipe da instituição é composta por 12             
sendo 03 educadores sociais (de 40 horas semanais), 01 estagiários (a). 01            
auxiliares administrativo (de 40 horas), 01 assistentes administrativo (de 40          
horas), 01 secretários executivo (de 40 horas), 01 pedagogos (de 40 horas), 01             
auxiliares de serviços gerais (de 40 horas), 01 merendeiras (de 40 horas), 01             
auxiliar de cozinha (de 40 horas) e 01 porteiro (de 40 horas) sendo todos              
contratados pela CLT.  
Temos uma boa articulação com a saúde, educação e assistência do município.            
Todos os encaminhamentos feitos na instituição são acolhidos prontamente         
pela rede.  
 

Missão 
 

 
 

Desenvolver crianças e adolescentes com base em valores cristãos para que           
se tornem homens e mulheres íntegros e capazes, que realizem seu potencial            
pessoal e profissional e contribuam para um mundo melhor. 
 

Visão 
 
 
 

Prestar um serviço de caráter beneficente, filantrópico, caritativo religioso,         
cultural, artístico, instrutivo, científico, literário, recreativo e esportivo a uma          
comunidade carente 

Principais 
Parceiros 

Grupo Águia Branca, UFES, Concav / FIA, FAESA, Mesa Brasil, Gravopel e 
Agência Criativa. 

Áreas temáticas 
 

A FBPC, conforme o Estatuto dentro de suas possibilidades e recursos, pode 
empreender projetos compatíveis com os seus objetivos, tais como: 

1. Centro de Assistência Social; 
2. Núcleos recreativos e culturais; 
3. Centros de saúde, hospitais, ambulatórios, clínicas, laboratórios e 

congêneres; 
4.  Núcleos formativos profissionais e afins; 
5.  Educação Infantil e fundamental 
6. Escolas de ensino fundamental, médio e superior. 
7. Conservatório musical e afim; 
8. Emissoras de rádio e de televisão; 
9. Gravadoras, estúdios, editoras, impressoras, gráficas e congêneres; 
10. Orfanatos, asilos e afins; 
11. Manter programas de rádio e televisão, e usar todos os meios de 

comunicação para realização dos seus objetivos.  
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Número de 
funcionários 

A equipe da instituição é composta por 12 sendo 03 educadores sociais (de 40              
horas semanais), 01 estagiários (a). 01 auxiliar administrativo (de 40 horas), 01            
assistente administrativo (de 40 horas), 01 secretário executivo (de 40 horas),           
01 pedagogo (de 40 horas), 01 auxiliar de serviços gerais (de 40 horas), 01              
merendeira (de 40 horas), 01 auxiliar de cozinha (de 40 horas) e 01 porteiro (de               
40 horas) sendo todos contratados pela CLT. 
 

Utiliza trabalho 
voluntário? 

 
Sim 

Número de 
voluntários 
envolvidos 

 
0 

Participação em 
Conselhos e 

Fóruns 

Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS) e Conselho Municipal de           
Assistência Social (COMASV), Conselho Municipal da Criança e Adolescente (          
CONCAV), 3º Setor Conectado e Federação das Fundações Sociais do Espirito           
Santo ( FUDAES) 

Principais 
Projetos em 2016 

● Acompanhamento Escolar (Vamos Aprender);  
● Oficinas de Arte e Musicalização;  
● Educação Cristã 
● Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
● Inclusão Digital; 
● Integração para o Futuro; 
● VidAtiva 
● Pronatec  

 
 
 

1) ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 
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Descrição: 
Consiste na sistematização das atividades das crianças e adolescentes com deficiência e/ou            
defasagem no processo de ensino aprendizagem.  
Maximizar oportunidades de crescimento social das crianças e adolescentes complementando o           
aprendizado da escola com aulas de acompanhamento escolar sob as seguintes diretrizes: 
 

 Transformação do estudo em atitude prazerosa; 
 Ensino de técnicas para aceleração da aprendizagem; 
 Identificação das potencialidades de cada criança;  
 Fortalecimento da autoestima 
  

▪ Melhorar o rendimento escolar das crianças e adolescentes da comunidade da grande São 
Pedro;  

▪ Diminuir a ociosidade das crianças no período oposto ao da escola regular; 
▪ Contribuir para superar a deficiência de leitura e escrita das crianças e adolescentes; 
▪ Incentivar a consciência critica a criatividade e elevar a autoestima; 
▪ Promover a socialização; 
▪ Propiciar oportunidades de desenvolvimento de aptidões nas oficinas oferecidas.  

 
 

Público Alvo: Crianças e adolescentes entre 07 e 15 anos , de ambos os sexos  
 
Período de realização: Fev/16 a Dez/16 
 
Resultados obtidos: As atividades realizadas no CDCA, no âmbito da FBPC, permitem que as              
crianças tirem suas dúvidas sobre as tarefas escolares melhorando, assim, seu rendimento escolar. As              
crianças aprendem a conviver em grupo, a interagir, noções de cidadania, higiene e saúde com reflexo                
direto na sua qualidade de vida.  
 

rios atendidos: 120  

 
 

 
2) OFICINAS DE ARTE E MUSICALIZAÇÃO 
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Descrição 

▪ Realização de trabalhos manuais com: 
 Argila e reciclagem  
 Recorte e colagem; 
 Pintura 

 
▪ Estudo teórico-prático de música instrumental: 

 Teclado;  
 Violão; 
 Coral infantil, coreografia.  

● Ampliar o universo cultural das crianças/adolescentes por meio da arte e música. 
● Favorecer a auto-estima, a socialização e o desenvolvimento do gosto e do senso             

musical das crianças e adolescentes, além de estimular o desenvolvimento da           
coordenação motora e a percepção rítmica nessa faixa etária. 

● Motivar as crianças no âmbito artesanal e musical, promovendo experiências com           
possibilidades diversas de expressão nas diferentes linguagens e suas possíveis funções na            
sociedade.  

● Melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes.  

Público Alvo: 
▪ Arte – 07 a 15 anos 
▪ Musica - 07 a 15 anos 

 
o: Fev/16 a Dez/16 

rios atendidos : 120  

 
 

3) Educação Cristã  
 

Descrição 
▪ Oferecer oportunidades de conhecer o evangelho  de Cristo; 
▪ Estimular o conhecimento de biografias de grandes homens e mulheres que servem a Cristo 

e colaboram para um mundo e melhor e mais justo; 
▪ Estimular o conhecimento e a prática da ética cristã que possibilite uma vida melhor em 

sociedade; 
▪ Suscitar aos educandos, em determinada idade, a elaborarem, um Planejamento Pessoal de 

Vida , com metas nas áreas espiritual, familiar, profissional, financeiro, lazer e saúde. 
▪ Desenvolver um trabalho de Capelania, visando orientações morais, éticas e sociais às 

crianças e adolescentes da Micro-Região de São Pedro, através das seguintes atividades: 
 Leituras e estudo de histórias bíblicas; 
 Ministração de palestras; 
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 Aconselhamento individual e familiar; 
 Visitas domiciliares 

● Impactar a criança e ao adolescente, estabelecendo um confronto entre a educação 
ministrada pelo contexto social em que vivem e suas responsabilidades como cidadão; 

● Propiciar à criança e aos adolescentes, informações com conteúdos e valores 
significativos que apontem para o caráter ideal.  

Público Alvo: 
▪ Criança e adolescente de 07 a 15 anos 

o: Fev/16 a Dez/16 

rios atendidos : 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
 

Descrição: 
Este programa, de âmbito nacional, é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social                
da Prefeitura Municipal de Vitória e busca assegurar espaços de convívio familiar e comunitários para               
crianças e adolescentes de 07 a 15 anos de idade desenvolvendo relações afetivas e sociabilidades               
eficazes para o desenvolvimento lógico, cognitivo e emocional, através de acompanhamento escolar,            
atividades esportivas e de trocas de vivências culturais e familiares para incentivar o desenvolvimento              
da autonomia das crianças e adolescentes, tais como: 

 Levar aos educandos conhecimentos diversificados, fortalecer valores morais que são 
oportunidades valiosas para que todos possam exercer seus direitos.  

  

▪ Contribuir para erradicação do trabalho infantil, visando garantir a criança e aos 
adolescentes o seu bem estar biofísico e psicossocial, 

▪ Propiciar às crianças e aos adolescentes uma inclusão social eficaz em projetos 
sócio-pedagógicos apropriados à sua idade e ao desenvolvimento lógico, cognitivo e 
emocional.  
  

Público Alvo: Crianças e adolescentes de 07 a 15 anos  de ambos os sexos 
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o: Fev/16 a Dez/16 

Nº Total de beneficiários atendidos : 50 crianças e adolescentes.  

 
5) INCLUSÃO DIGITAL 
 

Descrição: 
Este programa é realizado em parceria com o SENAI, sem ônus para a instituição. Visa complementar                
a educação de uma forma eficiente, criando alternativas para aumentar o interesse na permanência              
das crianças e adolescentes beneficiados na instituição. 
Este programa estende-se à comunidade do entorno.  

- Facilitar a inclusão no mercado de trabalho de trabalho, num futuro próximo, ensinando-os como               
utilizar as ferramentas de informática. 
- Diminuir a evasão escolar; 
- Construção e exercício da cidadania com a diminuição da exclusão social 
- Possibilitar avanços sociais às classes de baixa renda. 
 
Público Alvo: Adolescentes de 15 a 17 anos. 
 

o: Fev/16 a Dez/16 

rios atendidos : 98  

 
6) INTEGRAÇÃO PARA O FUTURO 
 
Descrição: 
Motivar as crianças no âmbito musical e esportivo. Promover experiências com possibilidades            
diversas de expressão nas diferentes linguagens e suas possíveis funções na sociedade. Melhorar a              
qualidade de vida das crianças e adolescentes. Elevar a autoestima. 
Desenvolvem oficinas de música tais como: Canto Coral, Coreografia, Teoria e Prática Musical de              
violão, flauta doce, teclado, violino e bateria. Nas oficinas de esporte são realizadas: Futebol,              
Voleibol, Tênis e Basquete. 
 
Objetivo: Motivar as crianças no âmbito musical e esportivo. Promover experiências com            
possibilidades diversas de expressão nas diferentes linguagens e suas possíveis funções na            
sociedade. Melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes. Elevar a autoestima. 
 
Público Alvo: Crianças e adolescentes entre 07 a 15 anos  de ambos os sexos.  

o: Fev/16 a Dez/16 

rios atendidos : 120 
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7) Projeto VidAtiva 
 
Descrição: 
Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social de crianças e adolescentes em situação de              
vulnerabilidade social e ações para os adolescentes em liberdade assistida. 
 

A proposta de trabalho apresentada consiste na realização de atividades que propiciem o             
desenvolvimento pessoal, social e comunitário, a ampliação de trocas culturais, estabelecendo o            
compromisso do beneficiário com a sua permanência no sistema de ensino e na sociedade. 
Nesse sentido, serão desenvolvidas atividades direcionadas ao exercício pleno da cidadania a partir             
dos temas transversais ligados a educação, cultura, esporte/lazer, direitos humanos e saúde,            
buscando a participação e integração com a sociedade e a promoção da inclusão social, bem como                
a participação/apropriação nos equipamentos de cultura, lazer e esporte da cidade. 
Serão desenvolvidas oficinas socioeducativas de musicalização, violão, skate, stand-up-paddle com          
acompanhamento escolar, psicossocial e os encontros socioeducativos para as famílias. 
 
Público Alvo: Crianças 07 a 18 anos não completos de ambos os sexos 
 

o: Fev/16 a Dez/16 

rios atendidos: 100  

 
8) Pronatec 
 
Descrição: 
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo               
Federal, em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e               
democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país.  

Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível              
médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e continuada ou                
qualificação. Busca fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação              
profissional e tecnológica, contribui para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio               
da articulação com a educação profissional, amplia as oportunidades educacionais dos           
trabalhadores, por meio do incremento da formação e qualificação profissional, estimula a difusão de              
recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica e  
estimula a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de               
geração de trabalho, emprego e renda. 
Público Alvo: A partir de14 completos de ambos os sexos 
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o: Fev/16 a Dez/16 

rios atendidos: 560 usuários  

 
 
 
 

EQUIPE TÉCNICA FUNDAÇÃO BENEFICENTE PRAIA DO CANTO 
 
 

 Diretor Geral – Claudio Quintes Campos 
 

 Diretor Administrativo – Salvador Barreto Junior 
 

 Diretor Financeiro – Izaque Francisco da Silva 
 

 Secretário Executivo : Jairo Mendes Peçanha – 40 horas 
 

 Pedagoga: Carla Bruneli – 40 horas 
 

 Assistente Social : Haretuza de Paula Pereira – 30 horas 
 

 Assistente Administrativo: Paulo Romilson Silva – 40 horas 
 

 Auxiliar Administrativa: Lilian Gomes de Souza – 40 horas 
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PAINEL DE FOTOS DOS PROJETOS 
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