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Origem 
 
 

A região escolhida, grande 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, sendo 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 esforços, no sentido de fazer com que as pessoas se sintam sujeitos             
de direitos, cidadãos com potencialidades e autoconfiança. Nossas atividades         
têm como propósito estimular a criança e o adolescente a pensar, sentir e agir              
democraticamente primeiro entre si mesmo 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 programa como o da FBPC, que            
desenvolva atendimento com jornada ampliada, sendo este, muito importante,         
já que, as famílias precisam trabalhar para prover o sustento de seus lares. 
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O público atendido é de famílias em situação de risco, vulnerabilidade social e             
situação econômica de baixa renda, que precisa trabalhar e que conta com            
programas e projetos sociais tais como os nossos, para manterem seus filhos            
em segurança e oportunizar aprendizado e desenvolvimento, evitando que         
fiquem sozinhos em casa ou nas ruas expostos aos riscos que a rua oferece. 
 
As vagas são disponibilizadas todo início de cada ano. A porta de entrada para              
os programas e projetos da Fundação é através de encaminhamentos          
realizados pelos equipamentos da rede socioassistencial e de        
pais/responsáveis que diariamente nos procuram para inserir o nome de seus           
filhos na lista de espera, que por sua vez, possui mais de 300 inscritos              
aguardando serem chamados. 
 
O processo de rematrícula tem início no mês de novembro, a partir            
disso,obtém-se o quantitativo de vagas disponíveis para inserção de novas          
crianças e adolescentes no próximo ano. Temos uma boa articulação com a            
saúde, educação e assistência do município. Todos os encaminhamentos         
realizados pela rede são acolhidos prontamente pela instituição. 
 

Missão 
 

 
 

Promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes, com base em valores           
éticos e cristãos, a fim de que se tornem cidadãos íntegros e utilizem seu              
potencial na construção de um mundo melhor e mais justo. 
 

Visão 
 
 
 

Ser um dos mais eficientes agentes de transformação e inclusão social de            
crianças e adolescentes do país com instalações, recursos físicos e humanos           
de excelência servindo assim de referência para outras instituições. 

Principais 
Parceiros 

Igreja Batista da Praia do Canto, techsoup Brasil, Google, UVV, Nibo, Master 
imóveis, Grupo Águia  Branca, Mesa Brasil, Criativa, OK supermercado, 
MMurad, Instituto Américo Buaiz, MedQuimheo, Oncovit, Intercores, Gravopel.  

Áreas temáticas 
 

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

1. Centro de Assistência Social; 
2. Núcleos recreativos, culturais e esportivos; 
3. Núcleos formativos profissionais, de desenvolvimento intelectual e afins. 

Número de 
funcionários 

A equipe da instituição é composta por 20 colaboradores, sendo 09 educadores            
sociais (contratados via MEI), 02 estagiários, 01 assistente administrativo (de          
40 horas), 01 assistente financeiro (de 40 horas) 01 assistente social (de 30             
horas), 01 pedagogo (de 40 horas), 02 auxiliar de serviços gerais (de 40 horas),              
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01 merendeira (de 40 horas), 01 auxiliar de cozinha (de 40 horas) e 01 porteiro               
(de 40 horas) sendo estes contratados pela CLT. 

Utiliza trabalho 
voluntário? 

 
Sim 

Número de 
voluntários 
envolvidos 

 
4 

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), Federação das Fundações Sociais do Espírito Santo (FUNDAES) e          
reuniões de Rede. 

Principais Projetos 
em 2018 

● Acompanhamento Escolar  
● Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
● Vivendo e Aprendendo; 
● Educação Cristã; 

 
 
 

1) ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 
 

 
Descrição: 
 
No sentido de oferecer maior suporte para os assistidos, amenizando suas dificuldades e possibilitando              
o avanço nos resultados de maneira leve, o acompanhamento escolar consiste na sistematização de              
atividades das crianças e adolescentes com dificuldade e/ou defasagem no processo de ensino e              
aprendizagem. 
Potencializar o crescimento social, desenvolvendo maior autoconfiança e fortalecendo o aprendizado           
escolar sob as seguintes diretrizes;  
 
 

● Propiciar oportunidades de desenvolvimento de aptidões nas oficinas oferecidas. 
● Contribuir para superar a deficiência de leitura e escrita das crianças e adolescentes; 
● Oferecer diferentes métodos de aprendizado; 
● Promover a socialização; 
● Transformação do estudo em atitude prazerosa; 
● Promover o desenvolvimento da autoconfiança; 
● Incentivar a consciência crítica a criatividade e elevar a autoestima; 
● Ensino de técnicas para aceleração da aprendizagem; 
● Identificação das potencialidades de cada criança;  
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Objetivo: 
 

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

● Motivar os assistidos a atingirem o máximo do seu potencial; 
● Diminuir a ociosidade das crianças no período oposto ao da escola regular; 

  
 
 

Metodologia:  
Por meio da ludicidade, o aluno não sente que está sob qualquer pressão ou obrigação e consegue,                 
portanto, progredir no seu próprio ritmo. Foram aplicadas, atividades que estimulam o pensamento             
lógico e raciocínio intuitivo, como; caça palavras, roda de conversa, bingo de letras, ditado falado,               
produções textuais, entre outras atividades que nos possibilitou identificar as necessidades           
educacionais de alguns assistidos, o que nos motivou promover durante uma vez por semana um               
momento de estudo, conduzido por uma pedagoga que propunha atividades específicas a estes alunos              
de forma que conseguissem progredir na aprendizagem. Esses momentos apresentam incontáveis           
vantagens, sutilmente é incutido o quão prazeroso é ter como hábito a cultura da leitura e escrita. O                  
que era visto como empecilhos tornam-se autoconfiança, além da convivência em grupo e interação,              
noções de cidadania, higiene e saúde eram abordadas, visando reflexo direto na qualidade de vida.  
Público Alvo: Crianças e adolescentes entre 07 e 15 anos (ambos os sexos). 
 
Período de realização: Fev/18 a Dez/18 
Período de realização: Fev/18 a Dez/18 

  beneficiários atendidos: 132 crianças e adolescentes . 
 
 
 

2) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
 

Descrição: 
 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizado em parceria com a Rede              
socioassistencial da grande Vitória, busca assegurar espaços de convívios familiares 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             
assistidos, conhecimentos diversificados, fortalecimento de valores morais que são oportunidades          
valiosas para que todos possam exercer seus direitos, entre outros. 
Além dos assistidos, os familiares e pessoas da comunidade também participam de algumas atividades              
propostas pela Fundação, tais como: cursos profissionalizantes para geração de renda, pensando na             
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independência financeira das famílias, assistidos e pessoas da comunidade, entre outros. Neste            
sentido, a fundação tem também como objetivo realizar encaminhamentos ao mercado de trabalho. 
As atividades propostas neste serviço, são desenvolvidas ao longo do ano, de acordo com calendário               
anual de atividades e de acordo com as parcerias que forem sendo firmadas com a rede                
socioassistencial ao longo do ano.  

 

Objetivo: 
● Proporcionar conhecimentos diversificados, fortalecendo valores e princípios que são 

oportunidades valiosas para que todos possam exercer seus direitos.  
 

Metodologia:  
Para este serviço, como caráter preventivo e com finalidade de fortalecer as relações familiares e               
comunitárias, além de valorizar o sentido de vida coletiva, foram desenvolvidas atividades culturais, de              
lazer e esportivas, são elas: 

● Com a iniciativa de oferecer aulas em ritmos urbanos e a cultura das danças de rua, com                 
o hip hop o aluno recria o mundo com o poder da expressão corporal e sobretudo, com a                  
força da dança. Além dos momentos em sala, promovemos experiências com           
apresentações em diferentes espaços no decorrer do ano, como; Igreja, Shopping,           
concessionária e até mesmo no evento Exagerado. Foi uma incrível experiência para a             
turminha da dança.  
● Realizamos algumas visitas com os assistidos, e uma delas foi um passeio no Parque                 
Botânico da Vale, no qual participaram de um projeto bem legal, o “Projeto Entre Gerações”.                             
Durante toda a atividade, houve muita troca de empatia, experiências de vida e amor,                           
compreendendo a realidade dessa população e necessidade de proteger e cuidar dessas                       
pessoas que já fez tanto por nós.  
● Apresentações internas e externas de Musicalização e Coral também foram realizadas           
como resultado da dedicação e esforços dos alunos e seus instrutores, em locais como;              
shopping, igreja, concessionária e uma super participação no trailer do programa Cidade               
Alerta ES. Foi um prazer mostrar o trabalho que realizamos com as crianças e adolescentes                             
da Grande São Pedro.  
● Além de visitas e apresentações, proporcionamos também muitos momentos de lazer           
que está diretamente relacionado ao bem-estar, autoestima e a saúde. Para a diversão da              
garotada, por meio da oficina de esporte, tiveram um divertido dia no Tancredão de Vitória;               
apreciaram uma apresentação em um show dos Beatles para crianças, que desde 2014             
vem resgatando músicas de qualidade; reunimos toda a turminha para juntos assistirem os             
jogos da copa do mundo na instituição; promovemos mais uma festa da família, com o               
intuito de resgatar os momentos vividos em família; uma semana de muita diversão com a               
colônia de férias e reunimos todos os assistidos e familiares para juntos agradecermos             
pelos 35 anos de  investimento na vida das crianças e suas famílias.  
● Visando uma linha de ação em profissionalização, a Fundação realizou diversos           
encaminhamentos ao mercado de trabalho, além de firmar parcerias como com a AIESEC,             
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que por um período apresentou aos assistidos a cultura da língua inglesa, despertando o              
interesse em muitos. 

Público Alvo: Crianças e adolescentes de 07 a 15 anos (ambos os sexos). 

Período de realização: Fev/18 a Dez/18 

Nº Total de beneficiários atendidos : 132 crianças e adolescentes. 

 
 

3) VIVENDO E APRENDENDO 
 

Descrição: 
Com o intuito de favorecer um ambiente físico e social que possibilite momentos de novas significativas                
e aprendizado, o atual projeto tem em vista a ampliação do cardápio de atividades que venham atender                 
as expectativas das crianças e adolescentes em todas as suas fases do desenvolvimento. Atualmente              
oferecemos oficinas de Teatro, Canto Coral, Jiu Jitsu, skate, Hip hop, Instrumentalização e Esporte              
(vôlei, handebol, basquetebol e futsal). Cada oficina é oferecida duas vezes por semana, minimizando              
a evasão e desinteresse dos alunos, promovendo a descoberta de talentos e habilidades. 
 
Objetivo: 
Proporcionar um espaço onde as crianças e adolescentes aprendam a vencer desafios, através da              
cultura, esporte e lazer. Ampliando a eficácia da transmissão de conhecimento, socialização e a              
formação integral na infância, adolescência e juventude. 
 
Metodologia: 
Visando atividades que contribuem para o desenvolvimento de habilidades e potencialidades das            
crianças e adolescentes, foram ofertadas as seguintes oficinas; Teatro, Canto Coral, Jiu Jitsu, skate,              
Hip hop, Instrumentalização e Esporte. Cada oficina é desenvolvida duas vezes por semana, com              
duração de 50 minutos. Para garantir proteção integral, os assistidos estão conosco durante o contra               
turno escolar e participam de todas as oficinas de segunda a sexta-feira. Por meio dessas atividades                
são desenvolvidos seus aspectos cognitivos, artísticos, culturais e motores, ajudando também no            
desenvolvimento da fala, corpo e mente, levando-as a entrar em contato com suas emoções e               
aprenderem como agir diante de determinadas situações. São abordados temas como; família,            
respeito, responsabilidade, direito, deveres, entre outros que integram os momentos em sala de aula.  
A participação da família nesse processo é de suma importância, usamos como um meio para essa                
efetiva aproximação, os atendimentos individuais e familiares, reuniões com os responsáveis, festa e             
comemorações em família. Ações como estas, fortalecem os vínculos e facilita uma maior             
compreensão da realidade de cada indivíduo, além de compartilhar os interesses e missões, tendo em               
vista o próprio beneficiário.  
Público Alvo: Crianças e adolescentes entre 07 a 15 anos (ambos os sexos).  

Período de realização: Fev/18 a Dez/18 
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Nº Total de beneficiários atendidos : 132 crianças e adolescentes. 
 
 

4) EDUCAÇÃO CRISTÃ  
 

Descrição 
● Estimular o conhecimento e a prática da ética cristã que possibilite uma vida melhor em 

sociedade; 
● 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 melhor e mais justo; 
● Suscitar aos educandos, em determinada idade, a elaborarem, um Planejamento 

Pessoal de Vida, com metas nas áreas espiritual, familiar, profissional, financeiro, lazer e 
saúde. 

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

● Propiciar à criança e ao adolescente, informações com conteúdos e valores significativos 
que apontem para uma boa formação do caráter. 

Público Alvo:Crianças e adolescentes de 07 a 15 anos (ambos os sexos). 

Metodologia: 
Este projeto foi desenvolvido através do trabalho de Capelania, salientando que a educação cristã não               
veio para substituir a educação familiar, mas sim, para acrescentar aspectos que também são              
importantes na formação do caráter humano, por meio de orientações éticas e sociais, através das               
seguintes atividades;  

● Devocionais semanalmente; 
● Ministração de palestras; 
● Aconselhamento individual e familiar; 
● Visitas domiciliares. 

Período de realização: Fev/18 a Dez/18 

Nº Total de beneficiários atendidos : 132 crianças e adolescentes. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
(EXERCÍCIO DE 2018) 

 
 

VITÓRIA-ES 
2018 

 
ANEXO I 

PAINEL DE FOTOS DOS PROJETOS 
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