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A FBPC promove atividades que colaboram com o desenvolvimento integral das crianças

e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e ações que visam o atendimento

às famílias e comunidades da Grande São Pedro na cidade de Vitória/ES, visando

também o desenvolvimento local.

A Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) é uma entidade civil, sem fins lucrativos,

de caráter social, esportivo e educacional. Foi fundada em 1983 pela Igreja Batista da

Praia do Canto para servir aos mais necessitados, com especial atenção a crianças e

adolescentes, porém também buscando atender a jovens e adultos, tanto com iniciativas

exclusivas como com o apoio e em parceria com demais entidades civis e

governamentais.

fbpc.org.br

FUNDAÇÃO BENEFICENTE

PRAIA DO CANTO

O objetivo deste programa é oferecer atividades que

contribuam para o desenvolvimento de habilidades e

potencialidades das crianças e adolescentes, através

de oficinas e ações diversas voltadas à Cultura,

Tecnologia, Esporte, Recreação, Lazer, Cidadania,

Educação, Segurança Alimentar e Meio Ambiente.



+ 170 crianças e

adolescentes

No ano de 2021 continuamos com muitos desafios em relação a cumprir nossa missão de

"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" em meio a pandemia (COVID-19).

A FBPC buscou ampliar seu alcance adaptando suas ações a nova realidade,

conseguindo aumentar o impacto social direto e indireto, através de oficinas para

crianças e adolescentes de 07 à 17 anos nas áreas da Cultura, Esporte, Lazer, Tecnologia,

Cidadania e ações que colaboraram com a segurança nutricional e alimentar de

centenas de famílias.

A comunidade local da Grande São Pedro em Vitória - ES, infelizmente protagonizou ao

longo desse ano uma série de acontecimentos violentos ligados principalmente a guerra

do tráfico de drogas e suas consequências. A FBPC teve um papel fundamental diante

dessa problemática, acolhendo as crianças e adolescentes, dando um novo olhar às

famílias impactadas.

Neste ano ficou claro o quanto a pandemia prejudicou o aprendizado das crianças e

adolescentes, porém ainda mais daquelas que vivem em regiões socialmente vulneráveis,

com pouco ou nenhum acesso a tecnologia. A combinação Pandemia (Saúde), Violência

(Segurança Pública), mais Defasagem Escolar (Educação), desenhou em 2021 um cenário

de danos socioemocionais muito parecidos com a Guerra Civil.

2021
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RESULTADOS

Foram atendidas de forma direta com doações de alimentos, roupas, móveis

e diversos outros benefícios socioassistenciais as famílias das crianças e

adolescentes assistidas pela FBPC. 

01 —  FAMÍLAS

Os assistidos pela FBPC participaram no contraturno escolar de diversas

atividades nas áreas Cultural, Esportiva, Lazer, Tecnologia e Cidadania.

02 — CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

Durante o ano os familiares e a comunidade local foi impactada

indiretamente pelas atuação da FBPC

03 — PESSOAS

IMPACTADAS

INDIRETAMENTE
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135

176

700

Em meio a pandemia (COVID-19) mobilizamos a sociedade para realizarmos

a arrecadação e doação dos alimentos para as famílias assistidas pela FBPC

04 — TONELADAS DE

ALIMENTOS DOADOS

45

As atividades da Fundação Beneficente Praia do Canto foram desenvolvidas sempre de

forma gratuita em sua sede na região da Grande São Pedro em Vitória/ES, atendendo

semanalmente crianças e adolescentes de 07 à 17 anos de idade com oficinas e palestras

no contraturno escolar, servindo refeições diárias, promovendo eventos e realizando

doações de benefícios socioassistencias. Contribuindo diretamente com a Política de

Assistência Social executando o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 



RESULTADOS

No final do ano arrecadamos e doamos tênis novos para todas as crianças e

adolescentes assistidos na FBPC 

05 —  DOAÇÃO DE TENNIS

Com uma rede de parceiros mesmo em meio a pandemia conseguimos

arrecadar brinquedos para as crianças e adolescentes assistidos na FBPC.

06 — BRINQUEDOS

As oficinas foram reorganizadas e ofertadas semanalmente para atender da

melhor forma em meio a pandemia o maior numero possível de crianças e

adolescentes da comunidade local. Foram ofertadas as oficinas de

Violão/Ukulelê, Flauta Doce/Canto Coral, Percussão, Informática,

Cidadania, Recreação e Judô.

07 — HORAS DE OFICINAS
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176

+500

+ 3500

Realizamos durante o ano diversas apresentações culturais, passeios e

eventos na sede da FBPC.

08 — FESTAS E EVENTOS

6

A equipe de colaboradores atuou de forma profissional e comprometida com

as causas que a FBPC defende e sua missão, visão e valores. Principalmente

buscando realizar da melhor forma possível as atividades com

responsabilidade social e econômica, com o foco em acolher e amar cada

criança e adolescente de um jeito especial.

09 — COLABORADORES

20
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COMUNIDADE

Grande São Pedro

Vitória/ES

Brasil

...DESDE 1983 A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PRAIA DO CANTO - FBPC VEM SOCORRENDO

FAMÍLIAS QUE VIVIAM EM MEIO AO LIXÃO E AS PALAFITAS CONSTRUÍDAS EM CIMA DOS

MANGUEZAIS...

 "LUGAR DE TODA BELEZA"
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REENCONTRANDO A

ALEGRIA



ESPERANÇA ...
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PROJETO 

SOM DAS 

CAIEIRAS

ILHA DAS CAIEIRAS



... NOVO MUNDO,

fbpc.org.br

 PRA TODO 

MUNDO...



SOLIDARIEDADE
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UNINDO FORÇAS 

PARA O BEM



OPORTUNIDADE...

SITE

fbpc.org.br

INSTAGRAM

@fundacaopraiadocanto

FACEBOOK

FundacaoPraiadoCanto

Conheça nosso site e redes sociais. Vamos juntos participar da transformação

positiva da sociedade e ajudar a escrever uma nova história na vida de centenas de

crianças e adolescentes moradores das comunidades socialmente vulneráveis.

ENDEREÇO:

Rodovia Serafim Derenzi, n° 5035

São José (S. Pedro III)

Vitória/ES – Brasil

CEP: 29031-848

fbpc.org.br

CONTATO:

E-mail: secretaria@fbpc.org.br

Telefone: (27) 3233-1585

                (27) 98885-5601

DOE AGORA
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