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I. O Ano 2018 da AMECC 

 

 

 

 O ano de 2018 foi um ano de transição par a AMECC, no dia 27 de agosto a Congregação 

Pobres Servos da Divina Providência assume definitivamente a gestão da Associação Menores 

com Cristo em Guarabira/PB. Foi uma alegria imensa para toda Congregação assumir uma obra 

no agreste Paraibano, ainda não tínhamos nenhuma atividade na Paraíba. Tivemos uma 

recepção extremamente calorosa por parte das crianças, adolescentes, colaboradores, da 

Diocese de Guarabira, através de seu pastor Dom Aldemiro e seu presbitério que nos 

receberam de braços abertos, benfeitores e amigos da AMECC. Assumir a AMECC é dá 

continuidade a missão que São João Calábria fundador da congregação começou há 111 anos 

atrás, quando acolheu o primeiro menino em sua porta, após esse ato a Providência Divina de 

Deus vem se manifestando nas nossas obras. Hoje estamos presentes em cinco continentes, 

sempre com o mesmo zelo inicial em atender crianças e adolescentes abandonadas, que vivem 

em risco e vulnerabilidade social.  

 Hoje a Congregação Pobres Servos da Divina Providência se expande pelo mundo como 

fermento, somos multiplicadores de novas esperanças, em promoção da pessoa humana, 

respeitando seus direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente “Prioridade 

absoluta a efetivação da vida, a saúde, a alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, a 

profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e 

comunitária”. 

 A AMECC nestes últimos anos fez passos muito bonitos, a criação da modalidade “Casal 
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Social”, por exemplo, veio trazer harmonia para convivência diária da casa lar, um casal “pais 

sociais” vem dando a essas crianças e adolescentes um ambiente familiar, um lugar 

aconchegante com a figura do pai e da mãe, dando afetividade, segurança e esperança de uma 

vida em uma base familiar repleta de amor e carinho. Trabalhar a afetividade das crianças e 

adolescentes acolhidas é estabelecer um vínculo com elas, para elas é vivenciar sentimentos da 

vida que muitas não tiveram a oportunidade de viver em sua família de origem.  

 Nesta ótica, o padre Geraldo, fundador da AMECC, sempre diz “A AMECC é uma grande 

família” sic.  Esses valores vêm se construindo desde a sua fundação até os dias atuais.   

 Nossa responsabilidade é cuidar de quem cuida, este é um fator muito importante, porque 

assim nossos pais sociais, orientadores sociais, instrutores, professores e colaboradores em 

geral, poderão atender melhor as crianças e adolescentes que chegam até a nós. 

 Desde que assumi a AMECC dia 27 de agosto, venho acompanhando de perto o trabalho 

desenvolvido na Creche São Miguel, Escola São Rafael, Nas Casas de acolhimento e 

Atendimento Dia. Está vivenciando diariamente o dia a dia de nossas atividades é assumir um 

compromisso direto com toda a sociedade de Guarabira, nossos benfeitores da Alemanha e do 

Brasil, com nossas crianças, adolescentes e colaboradores. Porquanto, temos como meta 

dentro da AMECC também, trabalhar a espiritualidade, levar a palavra de Deus para estas 

crianças e adolescentes é fundamental para sua formação. Trabalhamos para formarmos bons 

pais de família, bons cristãos, bons profissionais, sem esses pilares, não vamos conseguir 

mudar os paradigmas destas famílias, crianças e adolescentes que lutam diariamente por dias 

melhores. 

  Hoje vivemos no Brasil um momento muito particular, não se sabe o que vai acontecer 

que governo teremos, como serão tratados os mais pobres e marginalizados em nosso país, e 

essa realidade, nos preocupa muito. 

 Tenho observado que nos últimos anos a pobreza aumentou, a população ficou mais 

empobrecida, vivendo sem o básico. Nesta região do Agreste Paraibano, a falta de água potável 

é uma clara violação de direitos, a população não tem uma água de qualidade para seu 

consumo diário. 

 Portanto, confiamos na providencia de divina, só nosso generoso Deus pode vir acudir 

este povo tão merecedor de uma vida digna. 

 

Irmão Lauri Carlesso 

Diretor Operacional da AMECC 
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II. Projeto Casas Lares PE. Ibiapina 

 

 O projeto Casas Lares Pe. Ibiapina tem como finalidade acolher - por meio de medida de 

proteção - e apoiar o desenvolvimento digno de crianças e adolescentes em situação de risco e 

de vulnerabilidade social com o intuito de sua inclusão na sociedade. Dessa forma, consiste no 

atendimento de crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos de ambos os sexos em duas 

modalidades: Atendimento Dia com 4 (quatro) casas lares funcionando e Atendimento Integral 

com 2 (duas). O diferencial entre Atendimento Dia e Integral é o fato que as crianças atendidas 

no Atendimento Dia, permanecem em tempo integral, retornando para suas casas à tardinha, já 

no Atendimento Integral, as crianças e adolescentes moram nas casas de acolhimento e são 

encaminhadas/os pela Vara da Infância e Juventude do Município de Guarabira, e acompanhados 

pelos Conselhos Tutelares, oriundos dos municípios dos acolhidos, com agilização nos processos 

de abrigamento. Cada casa lar tem capacidade para o acolhimento de 10 crianças e 

adolescentes, conforme as Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento. 

II.1. Quais os objetivos do projeto? 

Acolher através da “Medida de Proteção – Abrigo” e apoiar o desenvolvimento digno de 

crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino em situação de vulnerabilidade com a 

finalidade da sua inclusão social. 

Apoiar o desenvolvimento digno de crianças e adolescentes de ambos os sexos em 

situação de vulnerabilidade oriundas dos bairros desfavorecidos de Guarabira. 

II.2. Realização 

 
II.2.a. Como o projeto foi realizado? 

A Associação Menores com Cristo – Abrigo Esperança Padre Ibiapina é uma Instituição 

Filantrópica que trabalha na cidade de Guarabira desde 1990. No dia 20 de novembro de 2018 

completou 28 anos de reponsabilidade e trabalho em prol de criança e adolescentes que vivem 

em situação de risco e vulnerabilidade social.
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As crianças e adolescentes são acolhidos em seis casas lares, de composição parecida a de 

qualquer família nordestina e bem estruturada, situadas em modernas construções, aonde 

encontramos um tratamento humano, afetuoso e dinâmico. Essas casas têm clima residencial e 

familiar, uma vez que são conduzidas por pais e orientadores sociais. As crianças e adolescentes 

são acolhidos nas casas lares por faixa etária, abrangendo educação, cidadania, responsabilidade 

e autoestima, provocando ao final, um gradativo impacto social, tornando-os protagonistas de sua 

inclusão social. 

Em 2018 a AMECC acolheu em suas Casas de Acolhimento São Rafael e Menino Jesus, 

20 (vinte) crianças e adolescentes responsabilizando-se diretamente junto aos pais sociais, 

principais atores pelos cuidados direto das crianças e adolescentes, nas áreas de: Saúde, 

educação formal e informal, alimentação, passeios, viagens e colônia de férias, cuidados 

pessoais, aconchego, acompanhamento afetivo, formação moral e espiritual, incentivo à cultura 

e cuidado com o ambiente domiciliar e institucional. As casas lares reportam um ambiente 

familiar, como forma de transição para reintegração a família de origem, colocação em família 

substituta ou adoção, com o intuito de restabelecer os vínculos familiares e comunitários que 

foram rompidos. 

Ao longo desses 28 anos nossos resultados são baseados no reconhecimento por parte 

das atividades realizadas, em especial no que se refere ao trabalho com as famílias das 

crianças e adolescentes, visando à reintegração familiar e/ou social. A reintegração familiar 

(estadia da criança durante o fim de semana) seja na família extensa, de origem e pretensa 

adoção, acontece quinzenalmente, conforme o art. 101 e 98 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente no que tange a provisoriedade do abrigamento. 

A efetivação deste trabalho só é possível quando acreditamos juntos e trabalhamos em 

parceria com uma grande rede de apoio formada pelo Kinderdorfverein, Kinderdorfstiftung, Reis 

Magos e a Diocese de Passau na Alemanha; Diocese de Guarabira; Vara da Infância e Juventude 

das respectivas cidades oriundas das crianças e adolescentes acolhidos; Conselhos Tutelares com 

agilização nos processos de abrigamento e reintegração familiar; o Ministério de Assistência 

Social (MDS) que fornece o certificado de filantropia; Comunidades em geral; Secretaria de 

Educação do Município de Guarabira; Mistério Público do Trabalho da Paraíba e de Guarabira; 

Sistema “S” (SENAI, SESC, SENAC, SENAT, SENAR); Prefeitura Municipal de Guarabira; FUNCEP 

– Governo do Estado com apoio financeiro e outros. 

A equipe profissional das casas lares, formada de acordo as Orientações Técnicas, é 

composta por: Coordenação; Equipe técnica (um psicólogo e uma assistente social); Orientador 

(a) Social; Pais sociais e mãe substituta, conforme detalhado abaixo: 

 Coordenação Técnica: Compunha a equipe de gestão da instituição com especificidade 

na área técnica. Teve sob sua responsabilidade as atividades e processos de trabalho 

desenvolvidos pelos técnicos, bem como o acompanhamento nas casas lares;
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 Equipe Técnica: Ofereceu acompanhamento/supervisão trabalhando as relações 

interpessoais do grupo (Adultos, crianças e adolescentes) e situações individuais 

apresentadas pelos mesmos, bem como acompanhamento (escola, saúde e atividades 

comunitárias e outros). Caberá à equipe investigar os casos e propiciar, sempre que 

possíveis aproximações e reinvindicações familiares oficializando periodicamente ao 

Juizado da Infância e da Juventude a situação de cada caso; 

 Pais Sociais: Trabalharam a relação afetiva personalizada e individualizada com cada 

criança e/ou adolescente; cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; 

organização da rotina doméstica e do espaço residencial; auxilio a criança e ao 

adolescente par lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e 

construção da identidade; organização de fotografias e registros individuais sobre o 

desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história 

de vida; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos 

no cotidiano. 

 Mãe Substituta: Apoiou às funções do educador/cuidador residente; Cuidados com a 

moradia (organização e limpeza mínima do ambiente e preparação dos alimentos, dentre 

outros). 

 Orientador (a) social: Trabalhou a relação afetuosa personalizada e individualizada 

com cada criança e/ou adolescente; cuidados básicos com alimentação, higiene e 

proteção; organização da rotina doméstica e do espaço residencial; fortalecimento da 

autoestima e construção da identidade; Acompanhamento nos serviços da escola e 

outros serviços requeridos no cotidiano. 

 Neste contexto, no Atendimento Integral trabalhamos com duas modalidades, a de regime 

de plantão 24/24 que trabalham: Uma mãe e um pai social, além da mãe substituta e a 

modalidade “Casal Social”, nesta modalidade, trabalham o casal e a mãe substituta. O casal traz 

sua família para morar na casa lar juntamente com mais 10 crianças e adolescentes, ora 

acolhidos. Trabalham de acordo com a lei da mãe social (Lei: 7644/87), tendo folga uma vez na 

semana e um final de semana completo no mês. O casal, bem como os pais sociais que 

trabalham em regime de plantão, se ocupam da rotina de cuidados diretos das crianças e 

adolescentes acolhidos com o objetivo de se constituir um referencial familiar, já que podem ser 

fontes de apoio, orientação e afeto. Já no Atendimento Dia (contra turno escolar) são quatro 

orientadoras sociais, carga horária de 30 horas semanais. No turno da manhã as crianças 

frequentam a escola São Rafael. Com o desígnio de melhorar cada vez o trabalho oferecido para 

nossas crianças e adolescentes, acontecem quinzenalmente reuniões socioeducativas com os pais 

e orientadores sociais, na qual estes recebem conhecimentos e treinamento funcional para 

adequação do trabalho que realizam. São também repassadas orientações diárias sobre as 

intervenções que devem ser desenvolvidas junto aos acolhidos que apresentam 

comportamentos antissociais, problemas escolares e de saúde. 
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Todavia, foram desenvolvidas ao longo do ano várias atividades, todas com a intenção 

de proporcionar para nossas crianças e adolescentes uma qualidade de vida digna, justa, 

prazerosa, um lar repleto de amor, carinho, amizade e acima de tudo respeitando seus direitos 

de acordo com o Art. 227 da Constituição Federal Brasileira: “É dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão’’. 

II.3. Quais as medidas e atividades realizadas? 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pressupõe em seu Art. 71: “A criança e o 

adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos 

e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. Já em seu art. 

58 implica: “No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos 

próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da 

criação e o acesso às fontes de cultura”. 

 Dessa forma, respeitando as orientações do ECA a AMECC preocupou-se com 

tenacidade em oferecer para as crianças e adolescentes, ora nesta instituição acolhidos: 

Educação de qualidade, saúde, alimentação, cultura, convivência familiar e comunitária, além de 

numerosos momentos de lazer, conforme mencionados abaixo: 

 Todas as 68 crianças e adolescentes atendidas foram matriculados em seus 

respectivos anos, 62 estudaram na Escola São Rafael e seis em escolas públicas do 

munícipio de Guarabira. 

 Reforço escolar para alfabetização e ensino fundamental – Na Escola São Rafael foi 

oferecido reforço escolar para as crianças e adolescentes atendidas no Integral e 

Atendimento Dia que tinham dificuldades no aprendizado, sobretudo, em português e 

matemática. A coordenação, equipe técnica, pais e orientadores sociais, ficaram 

responsáveis pelo monitoramento do “Reforço Escolar”, acompanhando diretamente 

todo esse processo de aprendizagem. No final do ano obtivemos um bom resultado e 

algumas crianças e adolescentes apresentaram um avanço significativo na escrita e 

leitura. 

 Formação Continuada para coordenação, equipe técnica, orientadores e pais 

sociais – em 2018 foram trabalhados os referentes temas:  Conversando sobre Sexualidade; 

Os principais instrumentos para diagnósticos das crianças e adolescentes 

institucionalizados, com o Psiquiatra infantil Doutor Alex Fink; Participação no XV 

Encontro de Gestores Calabrianos, tendo como tema: “Gestão Corporativa na Ótica 

Calabriana”; Seminário criança, o adolescente e a escola: uma questão de direito”, no 
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Campus da UEPB de Guarabira; “A criança, o adolescente e a escola: uma questão de 

direito”, no Campus da UEPB de Guarabira, “Ações da sociedade civil para a promoção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente na região”. Foram realizados grupos 

de discussão e reflexão com estes profissionais, compreendemos o quanto é importante 

essas formações para que as casas de acolhimento exerçam seu objetivo de favorecer o 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes em situação de alta vulnerabilidade 

social, além de contribuir para a formação e instrumentalização dos pais e orientadores 

sociais. 

 Reuniões da Coordenação e equipe técnica para pais e orientadores sociais - As 

reuniões foram realizadas com o desígnio de contribuir na organização da rotina da 

casa, resolver conflitos, apoio psicólogo e administrativo, bem como restabelecimento 

das regras de convivência. 

 15 Audiências Concentradas – As audiências foram realizadas pela Vara da Infância 

e Juventude da Comarca de Guarabira, Cuité, Sapé, Pirpirituba e Alagoinha. Na 

maioria das vezes, a cada seis meses é reavaliado a possibilidade da reintegração 

familiar de cada acolhido. 

 300 Atendimentos externos de psicologia – Em 2018 foram encaminhados cinco 

adolescentes para o atendimento psicológico fora da instituição. Esses 

encaminhamentos deram-se pelo fato dos acolhidos apresentarem comportamento 

agressivo, oscilante, ansiedade excessiva e histórias de vidas estarrecedoras. As 

sessões aconteceram semanalmente. 

 Atendimento psicossocial das crianças e adolescentes - advieram semanalmente 

de forma individual e em grupo (escuta e orientações) por meio de rodas de conversas, 

trabalhando os temas: Drogas e bebidas alcoólicas na adolescência; Sexualidade; 

Convivência interpessoal; Controle da agressividade; Disciplina; Respeitar a 

individualidade e espaço do outro, Cooperação; Compromisso com os estudos; 

Perspectiva profissional focando no Programa de Aprendizagem Jovem Aprendiz; 

Regras de convivência; entre outros temas inerentes a vivencia diária das crianças e 

adolescentes acolhidas.  

 89 atendimentos médicos particulares - Foram encaminhados crianças e 

adolescentes para pediatra infantil, alergista, geneticista, todas as crianças 

acolhidas na casa Rafael e Menino Jesus fizeram tratamento dentário no ano de 

2018, bem como exames de rotina. Ressalvamos que esses encaminhando 

particulares (cidade de Guarabira, quando necessário de João Pessoa) se deram 

pelo fato de ter sido exigido um tratamento mais especializado, que demandou urgência 
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no diagnóstico. No entanto, os acolhidos que apresentaram problemas de saúde 

comuns (virose, febre e inflamação na garganta), bem como tratamento de tabagismo 

foram encaminhados para Rede Pública de saúde da cidade de Guarabira (CAPS AD, 

PSF do Juá, Policlínica municipal e UPA). 

 14 visitas domiciliares as famílias dos acolhidos - Nosso objetivo foi acompanhar e 

orientar as famílias dos acolhidos, bem como fortalecer os laços familiares. Como 

implica o ECA em seu art. 91: I – preservação dos vínculos familiares; II – integração em 

família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem; 

III – atendimento personalizado e em pequenos grupos; IV – desenvolvimento de 

atividades em regime de coeducação V – não desmembramento do grupo de irmãos; VI 

– evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e 

adolescentes abrigados; VII – participação na vida da comunidade local; VIII – 

preparação gradativa para o desligamento; IX – participação de pessoas da comunidade 

no processo educativo. 

 Oficinas de música e capoeira – as crianças e adolescentes beneficiadas na 

modalidade Dia e Integral participaram das oficinas de capoeira, precursão com ritmo e 

canto através da “Banda Erê”, dança, teatro e coral. Oficinas desenvolvidas com um 

caráter socioeducativo e pedagógico, que aceleram e ajudam no desenvolvimento 

físico, cognitivo, social e mental.  

 Manutenção das Casas Lares Atendimento Integral e Dia – No ano de 2018 todas as 

casas lares do Atendimento Dia e Integral foram restauradas e pintadas, como também 

foi comprado alguns móveis (máquinas de lavar e fogões) e reposto todos os utensílios 

domésticos. Prezamos em oferecer um lar agradável e digno para nossas crianças e 

adolescentes. 

 Integração Familiar quinzenalmente - Sucederam tanto de algumas crianças e 

adolescentes que tem família no município de Guarabira, como também as que tem 

famílias em outros municípios da Paraíba. No período das integrações temos o apoio dos 

Conselhos Tutelares oriundos dos municípios dos acolhidos em relação ao transporte 

(Levam as crianças/Adolescentes das Casas de Acolhimento na sexta e trazem de volta 

aos domingos), contribuindo diretamente no fortalecimento dos laços familiares, como 

assegura o Estatuto da Criança e do Adolescente no art. 19: Toda criança ou 

adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária.” 

 Comemoração dos aniversariantes do mês - Ao decorrer do ano os pais e 

orientadores sociais prepararam com carinho a festa de aniversário de todas as crianças 
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e adolescentes atendidas na AMECC. Como uma família, vivem momentos de muitas 

alegrias, interação e partilha. 

 Momentos de lazer para os orientadores e pais sociais – Em 2018 foram 

oferecidos aos pais e orientadores sociais: Comemoração do dia das Mães no 2º 

domingo de maio; Festa Junina dia 23 de junho; Dia dos Pais no 2º domingo de agosto.  

 Confraternização Natalina – no dia 20 de dezembro, foi celebrada uma Santa missa na 

Capela São Rafael da AMECC em gratidão a Deus pelo ano de 2018, todas as crianças e 

adolescentes do Atendimento Dia e Integral, bem como todos os funcionários da AMECC 

estavam presentes. Após a santa missa foi oferecido um jantar. Momento de interação 

e agradecimento a Deus por mais ano de conquistas, mudanças, perseverança e fé. 

 Momentos Culturais e de Mística – As crianças e adolescentes participaram 

ativamente em momentos culturais e de místicas: Paixão de Cristo; São João; Dia das 

Crianças; Dia das Mães no segundo domingo de maio; Dia dos Pais no segundo 

domingo de agosto; Natal; Missas internas e externas; Sempre respeitando a opção 

religiosa de cada um. 

  11 acolhidos recebem troca de cordas no Festival Ideal de Capoeira 2018 – O 

batizado aconteceu na Escola São Rafael, 7 (sete) entre crianças e adolescentes da casa 

Rafael e 4 (quatro) adolescentes da casa Menino Jesus, receberam sua graduação, 

representada pela troca de cordas, essa troca acontece para os que já são praticantes da 

capoeira. Notavelmente, a Capoeira é importante no desenvolvimento físico, motor, 

psicológico, afetivo e social dos praticantes, principalmente das crianças, porque 

proporciona o desenvolvimento de uma forma integral e global. 

 Inserção no Mercado de Trabalho através do Programa de Aprendizagem 

“Jovem Aprendiz” Trabalhamos em 2018 com muita tenacidade, em busca da 

inserção de nossos adolescentes acolhidos no mercado de trabalho, através do 

Programa de Aprendizagem “Jovem Aprendiz”, que contempla adolescentes entre 14 

e 24 anos que estejam matriculados e frequentando a escola. Trabalho em parceria 

com o Sistema “S” (SENAI, SESC, SENAC, SENAT, SENAR) buscando inserir, através 

das empresas que tenham pelo menos sete empregados, que são obrigadas a 

contratar aprendizes, de acordo com o percentual de 5% exigido por lei (art. 429 da 

CTL - Consolidação das Leis do Trabalho). Nesse sentido, o Procurador do Ministério 

Público do Trabalho da Paraíba abraçou essa causa (em 2016) e em 2018 

conseguirmos inserir mais 6 jovens no mercado de trabalho, os seis foram 

remunerados, abriram uma conta poupança na Caixa Econômica Federal, tiveram a 

carteira de trabalho assinada e os pais sociais ajudaram na administração do salário 

recebido. Frisamos que todo esse processo de contratação respeitou as leis 
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trabalhistas. 

 50 Momentos de lazer foram proporcionados para nossas crianças e adolescentes 

- É visível o quanto esses momentos promovem interação, alegrias, solidariedade, 

companheirismo, irmandade e muita diversão em todos os níveis sociais. No ano de  

2018 foram realizados 50 (Cinquenta) passeios: Piscinas (Granja Paraiso e chão do 

Bodeiro); Cinemax Guarabira; Praia da Baia da Traição e Barra de Camaratuba com 

momentos de muita diversão; Colônia de férias para 20 crianças e adolescentes na 

praia da Baia da Traição com muito divertimento, jogos educativos, bingos, pescaria, 

quebra panelas, churrascos, passeios, entre outros; Brincadeiras no sitio; Churrascos; 

Visita ao Museu Santuário de Frei Damião e Padre Ibiapina em Santa Fé – Arara, bem 

como participação de atividades esportivas no ginásio de esporte, quadra de vôlei e 

campo de futebol da AMECC. 

II.3.a. Quais os resultados alcançados e impactos causados pelo projeto? 

 
8. Seis Jovens Aprendizes inseridos no mercado de trabalho - em 2018 conseguirmos 

inserir mais seis adolescentes no mercado de trabalho. É prazeroso ver a alegria nos 

olhos de cada adolescente conquistando com dignidade seu primeiro emprego, 

acreditando que é possível ter uma vida segura e digna fora da AMECC.  

9. República “Light” traz mais autonomia para os jovens egressos – no ano de 2018, 3 

(três) jovens foram direcionados para República “Light”, apoiados e acompanhados pela 

instituição. Neste sentido tiveram a oportunidade de estudar, trabalhar e fazer um curso 

no contra turno escolar, e com dignidade a oportunidade construir seus passos para uma 

vida mais autônoma. 

10. Mais harmonia e resgate de valores na convivência diária através 

modalidade “Casal Social” - esta modalidade trouxe mais harmonia para convivência 

na casa lar; meninos e meninas dividem o mesmo espaço entre irmãos, vivendo em 

união, com afeto, confiança e respeito; os valores familiares sendo resgatados através de 

constantes orientações do casal social; crianças e adolescentes sendo educadas em 

uma base familiar sólida e segura para enfrentar as adversidades sociais e culturais para 

vida em sociedade; melhorias consideráveis no comportamento dos acolhidos; crianças e 

adolescentes comprometidas com a vida escolar e com as atividades socioeducativas 

oferecidas pela AMECC. 

11. Aprovação dos acolhidos de 99% no final do ano letivo 2018 – através de 

orientações psicossociais, psicólogos externos, diálogos diários do conselho de gestão, 

coordenação técnica, equipe técnica e pais sociais, as crianças e adolescentes foram 

inseridos no convívio escolar. Ao logo do ano conseguiram formar vínculos com 

outros alunos, se sentiram aceitos e queridos. Esse trabalho realizado em equipe 
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resultou em crianças e adolescentes com autoestima elevada, aprenderam a ler e 

escrever de forma significativa, confiantes, além de melhorias no comportamento. 

Deste modo, essa metodologia adveio em uma boa convivência com pais e irmãos  

 
12. Integrações Familiares e Visitas Domiciliares f o r t a l e c e n d o  l a ç o s - O apoio 

perspicaz em 2018 as famílias das crianças e adolescentes acolhidos, durante as 

integrações familiares e visitas domiciliares, fortaleceu laços, causou mudança positiva de 

conduta e criou perspectiva de um provável retorno para o convívio com sua família de 

origem ou substituta, como orienta o ECA em seu Artigo: 101 § 1o “O acolhimento 

institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis 

como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo está possível, para 

colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade". 

13. Autoestima elevada através de apresentações culturais - Crianças e 

adolescentes autoconfiantes, confiando em sua capacidade e se propondo com 

segurança a realizar cada desafio apresentado. Participaram efetivamente do grupo 

de capoeira; participação no Coral “Filhos da Luz” desfile da “Banda Erê”; danças 

tradicionais no grupo de dança “Esperança”; apresentações durantes as festas juninas 

e projetos pedagógicos desenvolvidos na Escola São Rafael; leituras em sala de aula, 

com a presença da família, e em missas. Enfim, crianças e adolescentes que pouco 

se expressavam conseguiram de forma plausível conquistar sua autoconfiança. 

14. Documentação pessoal dos acolhidos completa – Todas as crianças e adolescentes 

sob a responsabilidade da AMECC estão com toda sua documentação pessoal completa 

(Certidão de Nascimento, RG, CPF, Cartão SUS, Carteira de trabalho e Título Eleitoral, 

conforme idade). 

15. Motivação e autoconfiança por meio de Formação Continuada – Iniciamos o ano de 

2018 oferecendo Formação Continuada para toda equipe de nosso serviço de 

acolhimento: Coordenação técnica, equipe técnica, orientadoras (es) e pais sociais. 

Nesse contexto, foram abordados os seguintes temas:  Conversando sobre Sexualidade; 

Os principais instrumentos para diagnósticos das crianças e adolescentes 

institucionalizadas, com o Psiquiatra infantil Doutor Alex Fink; Participação no XV 

Encontro de Gestores Calabrianos, tendo como tema: “Gestão Corporativa na Ótica 

Calabriana”; Seminário “A criança, o adolescente e a escola: uma questão de direito”, no 

Campus da UEPB de Guarabira, “Ações da sociedade civil para a promoção e defesa 

dos direitos da criança e do adolescente na região. Buscamos formação de qualidade, 

inovadora e dinâmica para nossa equipe, com o intuito de ajudar no desenvolvimento 

biopsicossocial das crianças e adolescentes acolhidos.  
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Francisca Adriana Mariano do Nascimento de Azevedo 

 

 II.3.b. Quais as dificuldades enfrentadas? 

As crianças e adolescentes atendidas na AMECC vivem em vulnerabilidade social, vem 

de bairros carentes de Guarabira, tais como: Nossa senhora Aparecida, pejorativamente 

conhecido como “inferninho” Grota, Buraco do Afonso e Lacraia, bem como de outros 

municípios da Paraíba, onde a realidade é meramente semelhante.  São comunidades que 

sobrevivem em uma situação de desequilíbrio financeiro e emocional, onde a violência, a pobreza 

extrema, o uso e tráfico de drogas e bebidas alcóolicas faz parte do cotidiano. Realidade que 

infelizmente acontece em inúmeros municípios do Brasil, afetando fortemente no 

desenvolvimento saudável (deixando marcar irreparáveis) em crianças e adolescentes que 

estão vivenciando no seu dia a dia todos esses fatos violentos e surreais. Neste contexto, no 

Conjunto Nª Sr.ª Aparecida, bairro vizinho a AMECC, no dia 17 de dezembro do corrente ano, 

muito recente, adveio um tiroteio, 3 casas foram atingidas pelas balas, crianças presenciaram 

tamanha violência, no dia seguinte uma dessas crianças que estuda na AMECC, relatou o 

mencionado fato, graças a Deus, nesse caso, ninguém saiu ferido, situação assustadora, mas 

muito frequente nos bairros mais vulneráveis de Guarabira. Contudo, assustador é ouvir os 

relatos dessas crianças inocentes, que são sujeitas a vivenciar tanta violência. Ser educador 

neste contexto é definitivamente desafiador. Portanto, consequentemente, fato horrendo como 

este, deixa marcas incalculáveis e afeta diretamente no desenvolvimento biopsicossocial da 

criança e do adolescente. 

II.3.c. Quantas crianças foram beneficiadas? 

No ano de 2018 foram beneficiadas um total de 68 crianças e adolescentes nas seis casas 

lares. Foram 20 em atendimento integral e 48 em atendimento dia. Veja os anexos para mais 

detalhes. 

 

Guarabira, 30 de dezembro 2018 

 

Coordenadora Casas Lares 
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III. Projeto Escola São Rafael 

 

 Na promoção do protagonismo (Palavra derivada do grego protagonistes, onde “protos” 

significa principal ou primeiro e “agonistes” significa lutador ou competidor) e na participação de 

crianças e adolescentes, tendo-o como elemento central na prática das propostas para a 

escolha do nome da escola, em uma roda de conversa, surgiu a priori o nome “Escolinha São 

Rafael”, em homenagem ao Arcanjo Rafael. Mas tarde o projeto ampliou-se passando a se 

chamar juridicamente de Escola São Rafael. O projeto oferece educação formal para os alunos 

do Serviço de Acolhimento no Sítio Pe. Ibiapina, bem como para os alunos das comunidades 

desfavorecidas de Guarabira e da região, abrangendo as áreas: Urbana e Rural. A referida 

Unidade atua desde a pré-alfabetização até 5º ano do Ensino Fundamental. A pedagogia da 

Escola São Rafael tem um caráter público e é voltada para as necessidades especiais de crianças 

e adolescentes que apresentam um histórico de vulnerabilidade. Ela funciona em estreita 

cooperação com a Prefeitura Municipal de Guarabira. 

III.1. Quais os Objetivos do projeto Escola São Rafael? 

Missão  

Garantir uma educação de qualidade dentro de um processo inovador de ensino e 

aprendizagem, visando o aprimoramento da pessoa humana, do educador em sua formação 

ética, em como suas competências e habilidades. 

Objetivo Geral 

Desenvolver um trabalho participativo, integrado e dinâmico, envolvendo toda 

comunidade escolar, a fim de que se possam buscar caminhos que proporcionem aos alunos da 

AMECC e dos bairros vizinhos uma educação formal de alta qualidade, do infantil até a primeira 
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fase do ensino fundamental, visando integrar uma instrumentalização adequada para o exercício 

da cidadania. Implementação concreta de uma gestão democrática e participativa. 

 

Objetivos Específicos 

 Oferecer ajuda aos alunos que apresentarem dificuldades de adaptação à escola, nas 

áreas: intelectual, física, emocional e social; 

 Assistir técnico-pedagogicamente ao corpo docente e discente; 

 Acompanhar e avaliar o rendimento escolar; 

 Desenvolver atividades que visem atualização constante da equipe (Formação e 

Oficinas Pedagógicas); 

 Participar efetivamente dos eventos culturais e comemorações realizadas pela escola; 

 Obter autonomia nas dimensões: financeira, administrativa, pedagógica e jurídica. 

 
 

III.2. Realização 

 
III.2.a. Como o projeto Escola São Rafael foi realizado? 

 
 Durante o Ano Letivo/2018, foram beneficiados 160 alunos, devidamente matriculados na 

Educação Infantil (Pré-I e Pré II), e no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), distribuídos nos turnos 

escolares, matutino e vespertino. Em sala de aula destacamos o quanto a afetividade contribui no 

processo de ensino-aprendizagem, independentemente de sua origem, gênero ou classe social.  

Destacamos no presente relatório a necessidade de trazer para o ambiente escolar uma 

convivência agradável entre todos os que nele estão envolvidos. Fato este constatado pelos 

docentes em suas avaliações durante os Planejamentos Pedagógicos. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares da Educação (PCNs,1998) "O papel fundamental da educação no 

desenvolvimento das pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo 

milênio e aponta para a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de 

cidadãos". Nesse sentido, em nossa escola, durante o processo de socialização, a criança tem a 

oportunidade de desenvolver a sua identidade e autonomia. Sabemos que o afeto é um ingrediente 

primordial em qualquer relação humana, e que este deve estar presente em todas as fases da vida 

do indivíduo. A Instituição de ensino possui um Conselho Escolar atuante que tem como meta: 

Assegurar a participação da comunidade no processo educacional, auxiliando e apoiando a equipe 

gestora em questões administrativas, financeiras e pedagógicas. Ele atua de forma consultiva, 

deliberativa, normativa ou avaliativa, segundo a orientação do Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares do MEC, de 2004. Entre as principais atribuições estão a 



      

 
19 de 62 | Projeto Creche São Miguel  

coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do regimento da instituição, garantir a 

participação da comunidade escolar na elaboração do PPP e acompanhar a evolução dos 

indicadores educacionais da escola. Na reunião de pais, recorrente a cada bimestre, percebe-se o 

alto índice de comparecimento dos mesmos na escola, na ocasião trazem propostas e sugestões, 

e ainda há um contato individual com o professor do seu filho, isso ocorre para que os mesmos 

possam acompanhar de forma minuciosa o dia a dia da criança na escola e a necessidade da 

parceria entre ambas as instituições: Família e Escola. Quando a família acompanha o 

desenvolvimento escolar dos seus filhos, as habilidades sociais, comportamentais e intelectuais 

são incentivadas e ampliadas, pois partem de trocas de experiências que acontecem tanto na sala 

de aula quanto em casa, fato este que ocorre em diversos momentos em que ocorre o intercâmbio 

de informações. Outro parceiro importante é o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por 

Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, resulta do trabalho integrado entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de 

saúde aos alunos da rede pública de ensino. Sendo assim os profissionais da saúde se deslocam 

até a unidade escolar com o intuito de proporcionar melhoria na qualidade de vida de toda a 

comunidade escolar, incluindo a família, parte importante durante todo o processo. Em sala de aula 

os docentes buscam proporcionar um ambiente interativo e participativo, de forma a despertar o 

senso crítico nos alunos e a sua participação ativa nas aulas, isso ocorre nas aulas regulares e nas 

atividades de contra turno, tais como: Reforço escolar, capoeira, música, dança, teatro e coral. 

Assim sendo podemos dizer que no ano letivo 2018 a Escola São Rafael dentre outros fatores, 

visou estabelecer parâmetros para o (a) aluno (a) crescer como ser humano, ser protagonista de 

sua própria história, ter o senso crítico, cooperativo e ser atuante dentro do espaço da escola e do 

meio aonde vive; para isto buscou envolver a família no processo de ensino-aprendizagem e 

resgatar a dimensão ética do conhecimento. A presença de um adulto familiar garante a criança 

uma segurança física e emocional, que a levam a explorar o ambiente e consequentemente 

aprender mais. 

 

Sendo assim tivemos como foco durante o Ano Letivo/2018: 

 
 

 O trabalho com atividades extracurriculares no contra turno: Reforço escolar para a 

turma do 5º ano e para as crianças institucionalizadas na AMECC, aula de capoeira, dança, 

teatro, coral e aula de música com instrumentos percussivos e banda marcial; 

 

 Ter sempre presente a metodologia da pedagogia de projetos, de modo especial o 

“Projeto Leitura em Família” e demais temas de interesse dos alunos a fim de levá-los 
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reflexão, ressaltar a importância do papel do cidadão crítico na sociedade e fortificar mais 

vez mais a parceria com a família;  

 

  A inclusão de onze alunos com necessidades especiais no ensino regular (laudos), 

observando sistematicamente o interesse e o comportamento dos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, decorrentes das suas necessidades educacionais especiais 

no cotidiano da sala de aula; 

 

 Trazer à família a escola, de forma que a mesma participe do cotidiano dos filhos, 

criando um espaço acolhedor, através das reuniões de pais por bimestre, das datas 

comemorativas, e dos eventos realizados pela AMECC e pela unidade de ensino, 

enfatizando a importância e os benefícios trazidos com esta parceria;  

 

 Promover reuniões bimestrais de pais e mestres, um importante instrumento de 

aproximação entre a família e a escola, um espaço onde se partilha as dificuldades, 

desafios e soluções para se ter uma educação de qualidade. 

 

 A contação de história do infantil ao fundamental esteve presente durante todo o ano 

letivo. A oralidade é muito importante e enriquece a comunicação e a expressão; A 

contação desperta a curiosidade nas crianças, mais ainda quando eles passam a 

representar em peças teatrais as historinhas contadas nos livros, nesse momento ocorre à 

interação entre os personagens que passam a ganhar vida;  

 

 Criação de espaços para trabalhar com os discentes o respeito trabalhando as 

diferenças de raça, religião, classe social, nacionalidade e sexo, buscando reconhecer 

as qualidades da própria cultura, de modo a eliminar no ambiente escolar e no ambiente em 

que residem o preconceito e a discriminação; 

 

 Trabalhar as ações, buscando subsidio no PPP – Projeto Político Pedagógico da 

escola;  

 

 Mediar os conflitos interpessoais através do diálogo, levando os professores a 

compreenderem o conflito como um fenômeno inerente às interações humanas. Como 

explica Piaget (1932/1977), interagir com o outro é preciso e, em tais interações, conflitos 

poderão surgir, sendo um momento que oportuniza um espaço de equilíbrio ou 

autorregularão, caso seja mediado com sucesso; 
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 Proporcionar reuniões pedagógicas e administrativas, buscando em conjunto meios 

de despertar nos alunos, cada vez mais o hábito de ler e escrever, partilhando as 

dificuldades, desafios e interagindo com a equipe, buscando o crescimento intelectual dos 

educandos; 

 

 Implementação do Programa Mais Alfabetização, para as turmas do 1º e 2º ano, um 

suporte importante nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa.  

 

 A Escola São Rafael é um espaço agradável, acolhedor e pedagógico, voltado para o 

alunado e suas necessidades cotidianas, sua estrutura física dispõe de salas amplas, espaços 

lúdicos, um ginásio de esportes, um campo de futebol, uma quadra e uma área verde apropriada 

para projetos de campo, tais como o Projeto Meio Ambiente. Pelo caráter público da Escola São 

Rafael, o principal parceiro é a Prefeitura Municipal de Guarabira. No ano letivo-2018, a Secretaria 

Municipal de Educação disponibilizou um total de 17 colaboradores para a unidade, distribuídos 

entre: Docentes, coordenadora Pedagógica, professoras do Programa Mais Alfabetização e o 

pessoal de apoio. Outros parceiros importantes foram: Secretaria Municipal de Saúde (PSE - Posto 

de Saúde na Escola), CREAS, CRAS, Instituto Alpargatas, o Instituto Embelezarte, entre outros. 

III.2.b. Quais as medidas e atividades realizadas? 
 

 Durante o ano letivo-2018 a Escola São Rafael ofereceu aos alunos da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental-I um atendimento de qualidade, disponibilizou no contra turno, atividades 

como: Reforço escolar para a turma do 5º ano, capoeira, banda de percussão, banda marcial, um 

grupo de dança, um coral e pela primeira vez uma professora para dar noções de inglês às turmas 

do 1º ao 5º ano. No presente relatório destacamos alguns projetos, formações e atividades 

realizadas no corrente ano: 

 Projeto Leitura em Família 4ª Edição – Um Subsidio que Visa Estreitar Laços Afetivos 

e Melhorias no Processo de Ensino-Aprendizagem - O objetivo do referido projeto é 

proporcionar momentos de interação entre os envolvidos diretos ALUNOS e ESCOLA x 

FAMÍLIA, sendo uma ferramenta pedagógica que contribui gradativamente com o intelecto 

do aluno e a sua formação, enquanto leitores críticos. É uma ação pedagógica eficaz, pois 

o intuito é trazer à família a escola bem como ocorre o inverso, a escola vai até as famílias, 

onde os alunos juntamente com os familiares fazem a leitura de livros paradidáticos, uma 

experiência única, com participação unânime do alunado. É um momento de troca de 

experiências, entre pais e filhos. Com duração de três meses, os docentes desenvolveram: 
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Cinema em família, bingo em família, almoço em família, esporte em família, leitura em 

família, dentre outros. 

 Projeto Café da Manhã – Oferecido todas as manhãs, o projeto contempla todos os alunos 

do Ensino Fundamental, o mesmo foi criado devido a muitos casos de violência entre as 

crianças na sala de aula. Na ocasião foi feito um estudo pela equipe e constatou-se que um 

dos principais motivos era fome. Sendo assim, foi idealizado pela unidade escolar e 

concretizado através de ex-voluntários alemães, juntamente com seu professor Markus 

Meiringer e o Goethe-Gym. Rgbg. - Lehrerpatenschaft da cidade de Regensburg na 

Alemanha. 

 Programa Mais Alfabetização - Implantado nas turmas do 1º e 2º anos do Ensino 

Regular - O Programa Mais Alfabetização visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no 

processo de alfabetização para fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes nos 1º e 

2º anos do ensino fundamental, com a finalidade de garantir apoio adicional - 

prioritariamente no turno regular, com a presença opcional do assistente de alfabetização 

ao professor alfabetizador. Além disso, tem por finalidade a prevenção ao abandono, à 

reprovação, à distorção idade/ano, mediante a intensificação de ações pedagógicas 

voltadas ao apoio e ao fortalecimento do Programa.  O Programa teve início em junho, com 

duração de quatro meses, sendo o mesmo para a Escola São Rafael muito importante no 

processo alfabetizador. As assistentes trabalharam em parceria com o professor regular e 

atuaram segundo o planejamento do professor e da coordenação pedagógica. 

 Contação de História – Uma Ferramenta Pedagógica Importante para a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental - Durante todo o ano letivo a unidade busca criar 

estratégias, a fim de incentivar os alunos do infantil ao fundamental o gosto e o hábito da 

leitura. A contação de histórias é um recurso riquíssimo, ligado diretamente ao imaginário 

infantil, que tem como objetivo formar crianças leitoras e produtoras de textos, criarem 

condições de aprendizagem para que a leitura e escrita sejam prazerosas, melhorando 

significativamente a qualidade e a equidade da aprendizagem. Através desta prática 

pedagógica se cria um clima de cumplicidade, uma parceria e um vínculo com o alunado x 

professor. As turmas do infantil (Pré-I e Pré-II) foram à comunidade com a maleta de leitura, 

proporcionando as famílias um momento especial. Vale salientar que a contação de história 

é um recurso a ser vivenciado durante todo o ano letivo do infantil ao fundamental.    

 Festival Ideal Capoeira 2018 – Um evento solene e festivo para celebrar a graduação 

do alunado. O Batizado também conhecido como festival de capoeira é um momento muito 
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especial, onde o aluno recebe a sua graduação na capoeira, que é representado por uma 

corda colorida, verde, laranja. Enfim cada corda representa um nível. Quando o aluno 

recebe a sua corda significa que já adquiriu os fundamentos básicos correspondente a sua 

graduação e não é mais um aluno iniciante. Além disso, o batizado é um grande evento, 

onde diversos capoeiristas se reúnem com os seus alunos.  

Na Escola São Rafael foram graduados 80 alunos (infantil e fundamental), na presença de 

aproximadamente 200 expectadores dentre eles: Familiares, a comunidade escolar e os 

Mestres de capoeira. 

 PSE - Programa Saúde na Escola – Visa Dentre Outros a Articulação Intersetorial das 

Redes Públicas de Saúde e de Educação - A parceria entre a instituição escolar e o PSE 

tem sido muito importante, pois tem trazido muitos benefícios para os discentes, para as 

famílias e consequentemente para a escola, tais como: Vacinação, aplicação de flúor 

(entregue de kit escova e creme dental), medicamentos contra a verminose para os alunos 

de 14 anos, triagem ocular, palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis, dentre 

outros... Uma criança saudável possibilita um bom rendimento escolar, tais ações estão 

incluídas no Projeto Político Pedagógico – PPP da unidade, pois se trata de melhorar a 

saúde dos educandos, reduzir a evasão escolar e a intermitência de frequência por 

problemas de saúde.  

 Formação Continuada – Um Caminho Para Manter o Corpo Docente Atualizado - Os 

professores estão constantemente em processo de formação, buscando se qualificar, para 

melhorar sua prática docente e seu conhecimento profissional a fim de que possa enfrentar 

as dificuldades encontradas no cotidiano escolar. No decorrer das formações, foram 

abordados temas como: Afetividade, Automotivação, a importância do trabalho em equipe, 

dentre outros. É um suporte para os professores, uma oportunidade para aprimorar 

conhecimentos e compreender melhor a prática do seu magistério.   

 Projeto Patrono da Escola – Homenagem ao Arcanjo Rafael – Trabalhado no período de 

um mês, o projeto consiste em conhecer a história do anjo, tão bem ilustrados em desenhos 

e nas artes dos discentes, palestras e leitura bíblica. Teve sua culminância com o Desfile 

Cívico pela principal avenida da cidade de Guarabira, com aproximadamente 80 

participantes, com o Pavilhão das Bandeiras, Pavilhão dos Anjos, incluindo o Anjo Rafael e 

a Banda Marcial. A participação da família foi fundamental durante todo projeto. Desse 

projeto, juntamente com as demais unidades escolares, será lançado um livro pelo 

município com o tema: Patrono das escolas municipais.  
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 Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Proporciona Formações Para Garantir uma 

Equipe de Professores Treinada - Participação dos docentes, da coordenadora 

pedagógica e das gestoras escolar durante as quatro formações sobre a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC, a proposta é que toda a equipe esteja envolvida, tendo em 

vista que são os docentes os principais aliados para levar as propostas da Base à sala de 

aula e para isto precisam estar preparados.  

 Projeto Meio ambiente - Desenvolvimento Sustentável e Uma Melhor Qualidade de 

Vida - É de suma importância que os alunos desde a educação infantil, bem como do 

fundamental menor, tenham consciência do quanto se faz necessário a preservação do 

meio ambiente para a vida dos seres vivos. Para isto a comunidade escolar desenvolveu 

um projeto riquíssimo, usando de recursos metodológicos tais como: Palestras, pequenos 

filmes, coleta do lixo no entorno da escola, incentivo ao uso consciente da água e práticas 

de reaproveitamento e reciclagem de materiais (como garrafas plásticas e papel), deixando 

explícitas as vantagens de o fazê-lo. 

 Projeto Festa Junina Contempla os Alunos do Infantil ao Fundamental – O referido 

projeto resgata tradições da cultura brasileira como: Quadrilha, casamento caipira, pescaria, 

dança da fita, dança da peneira, dança da boneca, apresentado lindamente pela educação 

infantil, etc. Os festejos se destacam também pelos pratos típicos, como: Pamonha, canjica, 

tapioca, paçoca, pé de moleque, o milho, dentre outros. O simbolismo religioso tem um 

destaque especial, os discentes e seus professores fizeram um estudo dos santos: Santo 

Antônio, São João, São Pedro e Santa Ana. É um projeto riquíssimo e festivo que traz o 

forró no terreiro enfeitado com bandeirinhas e muitas fogueiras. 

 Projeto Folclore - Resgatar, Vivenciar e Valorizar as Manifestações da Cultura Popular 

Brasileira - Com o intuito de resgatar a nossa cultura os nossos valores e garantir as 

tradições das outras gerações, a unidade de ensino, trabalhou dinamicamente e 

prazerosamente o Projeto Folclore, durante quinze dias. Utilizando de recursos como: 

Lendas, adivinhações, provérbios, músicas, comidas típicas e danças, buscando 

desenvolver a expressão oral, corporal, a coordenação motora, e a percepção auditiva e 

visual do alunado.   

 Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes - Participação da equipe de profissionais da Escola São Rafael, bem como 

de toda a rede de educação do município, durante a Palestra sobre: O Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de crianças e adolescentes. Ocorrido no Centro 
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Educacional Osmar de Aquino, com o objetivo de ser trabalhado um pequeno projeto 

posteriormente em sala de aula com os discentes.   

 Semana da Criança e do Adolescente – Traz o Mundo do Circo Para o Universo 

Escolar - A escola promoveu durante a semana atividades extracurricular, variadas, 

interessantes e alegres, visando proporcionar aos alunos oportunidades de lazer e 

brincadeiras socialmente educativas. A semana teve início com o passeio de trenzinho 

pelas principais ruas de Guarabira com os alunos da Educação Infantil. A unidade recebeu 

a visita de cinco escolas da rede pública de ensino, disponibilizando o espaço para 

brincadeiras e piquenique... A semana culminou com a grande festa que trouxe como tema: 

“O Circo Chegou”. Com alegria e muita empolgação os alunos participaram das 

brincadeiras: Caça ao tesouro, cabo de guerra, corrida do ovo, quebra-panela e outros. 

Voluntários caracterizados de palhaços do Ideal Capoeira também abrilhantaram o evento, 

com brincadeiras e pinturas nos rostos das crianças.      

 Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC Participação 

dos professores do 1°, 2° e 3° anos do ensino fundamental, durante a formação do PNAIC 

no Centro Educacional Edvardo Toscano. Os docentes estão constantemente em formação 

uma vez que estes anos iniciais de acordo com o Pacto têm o desafio de alfabetizar 

crianças até os oito anos de idade em Língua Portuguesa e Matemática. Compromisso este 

formalmente assumido pelos governos federal, o Distrito Federal, dos estados e municípios, 

desde 2012.  

 Atividades no Contra Turno Um Aprendizado Além da Grade Curricular - No contra 

turno, a unidade oferece reforço escolar para a turma do 5º ano e para os acolhidos 

institucionalmente na AMECC, na parte da música oferece a modalidade de percussão com 

a Banda Erê e a Banda Marcial e um Coral chamado “Filhos da Luz”, capoeira, chamado 

Ideal Capoeira para todos os alunos do infantil ao fundamental, aula de dança e teatro. É 

uma oportunidade de aprendizado além da grade curricular. A unidade parte do 

pressuposto que as atividades extracurriculares junto com as matérias básicas garantem ao 

aluno um ensino de qualidade. Trata-se, portanto, de fornecer através de tais atividades 

ferramentas para, entre outros pontos, estimular a capacidade de pensar, refletir, ter técnica 

vocal, disciplina, harmonia, respeito, trabalho em equipe explorar a expressão corporal e 

ginga, dentre outros. 

 Primeiros Socorros na Escola: Formação de Professores e Equipe de Apoio- Com o 

objetivo de preparar a equipe de profissionais da educação para o atendimento emergencial 
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no âmbito escolar, a Secretaria Municipal de Educação em parceria com o SAMU, 

prepararam uma formação para repassar ações simples para preservação e valorização da 

vida, até que a vítima seja atendida por equipe especializada, além de debater sobre temas 

como: Prevenção de acidentes no âmbito escolar. Da Escola São Rafael estiveram 

presentes duas colaboradoras. 

 XV - Encontro de Gestores Calabrianos - Busca a Essência das Verdadeiras Pérolas 

da Obra, Crianças, Jovens, Adultos e Idosos que Vivem a Margem da Sociedade - 

Participação de alguns colaboradores de setores diversos da AMECC, durante o XV 

Encontro na cidade de Limoeiro-PE, tendo como Tema: Gestão Corporativa na Ótica 

Calabriana. Um momento especial onde se socializou os trabalhos missionários dos Pobres 

Servos da Divina Providência da região Nordeste. Uma luz que encoraja espiritualmente e 

fisicamente os missionários e missionárias, seja, padre, religiosos, religiosas e leigos. 

 

III.2.c. Quais os resultados alcançados e impactos causados pelo projeto? 
 

 

 Estudantes Recebem comendas “Prêmio Aluno Nota 10” -  A iniciativa é do Instituto 

Alpargatas na pessoa do Diretor Executivo Berivaldo Araújo, em parceria com a PMG, 

representado pelo Gestor Zenóbio Toscano.  290 alunos da rede municipal foram 

homenageados, sendo dez por escolas. Os professores da Escola São Rafael selecionaram 

os alunos que apresentaram melhor desempenho escolar e melhor frequência durante o 

ano letivo 2018. Na ocasião receberam ou simbólica placa de agradecimento, uma medalha 

e mochilas escolares com brindes.  

 

 Alto índice de frequência escolar durante o Ano Letivo/2018 - Através do diário de 

classe percebe-se que a frequência escolar continua acima da média (97%). Vários fatores 

contribuíram para manter o índice elevado, tais como: O café da manhã oferecido, uma 

melhor saúde, os projetos implantados contendo atividades extracurriculares, a presença da 

família, a formação continuada da equipe docente, dentre outros. 

 
 Formatura para 25 Alunos (as) da Turma do 5º Ano do Ensino Fundamental – A 

Colação de Grau é o dia mais esperado pelos alunos, participar desta solenidade requer 

muito esforço e determinação durante todo o ano letivo, tanto na frequência como também 

e principalmente na aprendizagem. O Certificado de concluinte entregue, marca um ano de 

conquistas para os alunos, para a professora e para toda a comunidade escolar.     
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 Escola São Rafael Atingiu a Nota 4.5 Estipuladas pelo IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – O IDEB é calculado com base no aprendizado 

dos alunos em português e matemática (Prova Brasil). A Unidade ficou entre as três 

escolas que atingiu a melhor nota no município de Guarabira, graças ao esforço dos alunos, 

da professora e de toda comunidade escolar.  

 

 Projeto Esporte e Cultura Para a Inclusão Social Descobre Talentos – Doze alunos da 

escola receberam bolsa para participar do Futsal na Escolinha do Prefº. Carlinhos Fraga, a 

pedido do professor de futsal do Criança Esperança-2017 Rui Mendes. Dentre os doze, três 

crianças são especiais (laudo), os mesmos participam regularmente dos treinos e 

campeonatos.   

 
 Alunos Saudáveis e Mais Conscientes – Tivemos no corrente ano, alunos vacinados 

(vacinação em dia), medicados, com uma melhor higiene bucal, e ainda mais conscientes 

do que se faz necessário para se ter uma melhor qualidade de vida. Esta parceria entre o 

PSE - Posto de Saúde na Escola e a Escola São Rafael é um projeto muito importante e 

necessário, pois se temos alunos mais saudáveis, implica dizer que temos alunos que 

frequentam a escola regularmente.  

 
 Alunos Críticos, Participativos e Dinâmicos - No planejamento escolar os docentes 

avaliaram a Pedagogia de Projetos, como uma ferramenta indispensável em sala de aula, 

pode-se dizer que estamos formando cidadãos críticos e participativos, é fascinante como 

eles se envolvem nos projetos trabalhados sempre com muita energia, nas peças teatrais, 

na música, no projeto de leitura, folclore, junino, no projeto de meio ambiente, ou seja, 

todos os projetos abordados acima, com autonomia e determinação, trabalhando sempre a 

coletividade entre alunos x família x professores. 

 
 Família Frequentando a Escola e Estreitando Laços com os Filhos – percebe-se 

facilmente no cotidiano da escola, nos eventos e nas reuniões de pais e mestres a 

presença da família na unidade, bem como uma maior aproximação com os filhos. Isso é 

um grande avanço, diante de uma realidade sócia cultural desgastada pela pobreza em que 

se encontram os nossos alunos.   
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 A Unidade Escolar e o Trabalho com Parcerias – A escola desenvolve o trabalho 

buscando parcerias para uma melhor educação de qualidade no município, uma grande 

conquista adquirida pela equipe que cresce cada vez mais, tais como: CRAS, CREAS, PSF 

- Posto de Saúde da Família, familiares dos alunos, Instituto Alpargatas, Instituto 

Embelezarte, UEPB – Universidade Estadual da Paraíba, bem como outras instituições de 

ensino da rede privada e municipal. Essa parceria vem crescendo satisfatoriamente e o 

resultado tem atingido as expectativas da unidade. 

 
 Discentes Cantando, Tocando Instrumentos de Percussão e Graduados na Capoeira 

– Cada vez mais os alunos se envolvem nas atividades e em muitos casos se tornam 

protagonistas na história. Nestas atividades se descobrem valores extraordinários que 

enriquecem o nosso público alvo de alegria, entusiasmo e criatividade.   

 
 Docentes Cada Vez Mais Capacitados e Reciclados – O quadro de professores se 

manteve motivado e aberto ao novo, buscando experiências novas, visando despertar nos 

alunos o interesse pelos estudos. Um desafio constante, mais é importante destacar neste 

relatório que os docentes estão em busca de superação, por isso estão sempre em 

formações, quer oferecido pela Secretaria Municipal de Educação ou buscando de modo 

particular.     

 
 Apoio Psicológico aos Alunos - A intervenção da Psicóloga da Secretaria Municipal da 

Educação do município de Guarabira, foi um apoio muito importante e eficaz para a 

instituição. Mediante as dificuldades apresentadas pelos docentes, à cerca de alunos com 

déficit de atenção, dificuldades na aprendizagem, no comportamento no entrosamento com 

os colegas, em fim, de um quadro que requer cuidados. A Psicóloga atuou como um 

suporte para a equipe que a partir disso passou a ter uma visão melhor de como trabalhar 

com o seu aluno, e sua dificuldade no cotidiano escolar. 

III.2.d. Quais as dificuldades enfrentadas? 
 

 Ensinar se torna um grande desafio, quando a unidade está dentro de um contexto de 

pobreza e violência, que em sua maioria de alguma forma envolve familiares de alunos e ex-

alunos. Nosso público alvo vem de uma realidade bastante crítica, são famílias que vivem em 

vulnerabilidade social (condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou 

seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores 

socioeconômicos), considerando que os bairros não oferecem uma qualidade de vida melhor. A 
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Escola São Rafael está cercada por bairros tais como: Conjunto Nossa Senhora Aparecida, 

pejorativamente conhecido como “inferninho”, Grota, Buraco do Afonso, Bairro da Lacraia e outros. 

O desafio de ensinar e alfabetizar em meio a um contexto de violência física e psíquica vivenciadas 

pelas famílias do nosso alunado. Em alguns casos as famílias são obrigadas a se refugiarem em 

outros estados, municípios, ou até mesmo em bairros vizinhos, se ausentando um tempo do 

ambiente. Quando isso ocorre acontece evasão escolar. Porém, alguns permanecem sem retornar 

mais em sua maioria não tendo como se manter tendem a retornar a sua comunidade para encarar 

a realidade dura, onde lhes falta estabilidade, física, emocional e financeira. São famílias que 

precisam aprender a conviver com o medo de dormir e perder um filho para as drogas. São 

crianças que chegam para a aula contando quantas balas de revolver atingiram a casa do colega, 

ou a sua própria casa, que relatam a abordagem dos policiais, e em alguns casos dizem que não 

precisam estudar, e que querem ser bandidos. Isso atinge diretamente a escola, uma vez que em 

uma comunidade a maioria são parentes ou com o passar do tempo adquirem um certo grau de 

parentesco, tais como: esposa (o), cunhados (as), compadres e comadres, sogro (a) e tantos 

outros. Em outro caso são amigos e conhecidos. Este é um grande desafio a ser superado dia a 

dia pela equipe de profissionais da unidade escolar. Conforme consta no relatório anterior, 

trazemos mais uma vez o desafio de trabalhar com alunos especiais, no total de 11, conforme os 

laudos dos profissionais. Os mesmos estão entre as turmas do 3º, 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental. A partir disso surgiram muitos desafios no cotidiano escolar, pois na maioria dos 

casos a família também apresentou muitos problemas psíquicos e se recusaram a procurar os 

profissionais da área. A política de inclusão orienta que as unidades de ensino aceitem alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, porém não dispõe de 

orientação e subsídios adequados para que haja um bom rendimento no processo de ensino 

aprendizagem. Foi um grande desafio, pois os professores e gestores apesar de toda uma 

formação, não estavam preparados para trabalhar com alunos especiais. É uma dinâmica 

diferente, uma diversidade de atitudes que surpreendia a cada dia, obstáculos apresentados ainda 

não vivenciados pelo corpo docente da escola. Assim sendo, a escola teve que buscar recursos, 

isso gastou energia, tempo e horas de estudo para enfrentar um grande desafio que foi trabalhar 

com uma quantidade significativa de alunos especiais.    

III.3. Quantas crianças foram beneficiadas? 
 
 Em 2018 foram atendidas um total de 160 crianças e adolescentes na Escola São Rafael. 

Sendo na Educação Infantil: Pré I – 21 alunos e no Pré-II – 18 alunos.  No Ensino Fundamental: 

1º ano: 15 alunos; 2º ano: 25 alunos; 3º ano: 25 alunos; 4º ano: 25 alunos e no 5º ano: 31 alunos.  

Veja a lista de todos os alunos em anexo, indicando a sua participação nas atividades 

extracurriculares. 
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IV. Projeto Creche São Miguel 

 

 

 A Unidade se constituiu em 19 de março de 2011, doada pelo casal Sr. Michael e 

Francisca Götz (cidadão Guarabirense desde 30 de março de 2010). A princípio o prédio foi 

criado para atender aos jovens da AMECC, o qual se chamaria República São Miguel (nome 

escolhido em uma das Reuniões da Diretoria Executiva da AMECC). Porém, com a Lei de 

Adoção, os jovens migraram para suas casas e diante deste desafio, a Gestão da AMECC 

decidiu atender aos apelos dos pais das crianças, surgindo a Creche São Miguel, completando 

assim os Arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. Por coincidência realizando o sonho dos doadores 

que idealizavam em construir uma Creche em Zimbábue na África. A Instituição atende em 

período integral crianças de 01 a 03 anos de idade, residentes em bairros vulneráveis ao redor da 

AMECC. Funcionando em caráter público com a Prefeitura Municipal de Guarabira, esta unidade 

de acolhimento e educação, busca acompanhar a criança em tempo integral nas suas fases de 

desenvolvimento cognitivo, físico/motor, linguístico e social. 

IV.1. Quais os Objetivos do projeto Creche São Miguel? 

Missão 

Educar, acolher e interagir, além de promover, de maneira lúdica, o acesso à educação 

global, através de vivências de diferentes culturas, proporcionando condições para o pleno 

desenvolvimento da criança e a construção de seu próprio conhecimento. 
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Objetivo Geral 

Desenvolver um trabalho participativo, integrado, dinâmico, envolvendo toda 

comunidade, a fim de que se possam buscar caminhos que proporcionem as crianças uma 

aprendizagem adequada para o exercício da cidadania. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Oferecer ajuda as crianças que apresentarem dificuldades de adaptação à creche, áreas: 
intelectual, física, emocional e social; 

 Desenvolver atividades que visem atualização constante da equipe; 

 Organizar e realizar efetivamente atividades pedagógicas na creche; 

 

Público Alvo 

A creche atende crianças que pertencem às famílias de nível economicamente menos 

favorecidos, provenientes de uma grande área residencial dos bairros: Juá, Nordeste I, Bairro das 

Nações, Santa Terezinha e Conjunto Nª Sª Aparecida (pejorativamente conhecido por 

“inferninho”), onde 85% das famílias se beneficiam de alguma bolsa de Programa Federal. A 

clientela advém de lares com renda inferior a um salário mínimo, constituído em sua maioria por 

empregos informais ou sem profissão definida. 

IV.2. Realização 

IV.3. Qual é a Proposta Pedagógica? 
 

 A Proposta Pedagógica da Creche São Miguel está em consonância com os fins da 

Educação Nacional, de acordo com a Lei no 9394/96, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, orientada pelos princípios metodológicos propostos no Referencial Curricular 

Nacional. 

 

 O trabalho pedagógico é fundamentado na concepção da criança como produtora de 

cultura, sujeito de seu processo de aprendizagem, a qual é construída no diálogo com o 

outro. Prática essa baseada nas teorias de alguns mestres da educação, como Piaget, 

Vygotsky e outros. 

 

 O conhecimento é construído no dia-a-dia, privilegiando a experiência de cada um e os 

vários olhares sobre as questões trabalhadas. De forma que essa prática pedagógica 

proporcione à criança a possibilidade de ser escultora do seu próprio saber, através de 
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vivências lúdicas e significativas para o seu desenvolvimento global. As crianças na Creche 

São Miguel da AMECC permanecem em tempo integral, voltando para suas casas 

diariamente.  

 

  A creche baseia-se também de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

considerado um importante e inovador marco regulatório nas relações familiares e sociais 

das crianças e dos adolescentes no Brasil, sob a lei Nº 8.069, de 13 de junho 1990. Art. 4º "É 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária". Neste contexto a Creche São Miguel 

procura respeitar os direitos das crianças conforme o ECA, visando um ambiente que 

propicie as crianças: 

 

  Melhor desenvolvimento na linguagem musical e expressão corporal; 

 Explorar os objetos e o brincar; 

 Um ambiente onde as crianças aprendam a ser sociáveis; 

 A sua identidade e autonomia; 

 Um ambiente aconchegante, seguro e acolhedor; 

 O contato com a natureza, para que a criança explore o ambiente;  

 A saúde e uma melhor higiene; 

 Uma alimentação saudável prescrita pela Nutricionista do Município de Guarabira;  

 Um espaço onde a criança desenvolva suas capacidades intelectuais e estimulem a 

criatividade.  

IV.2.b. Quais as medidas e atividades realizadas? 
 

 Durante o ano letivo de 2018, a Creche São Miguel trabalhou com 15 colaboradores 

cedidos pela Prefeitura Municipal de Guarabira. Buscou no decorrer do ano trabalhar em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação do Município, com a Secretaria Municipal de Saúde 

através do Programa: Posto de Saúde na Escola e a UEPB – Universidade Estadual da Paraíba, 

através dos estagiários do Curso de Pedagogia. No planejamento a equipe buscou desenvolver 

atividades voltadas para o cuidar, educar e o brincar, elementos importantes e indispensáveis no 

dia a dia de uma creche. A ludicidade tem um grande destaque neste relatório, pois ela tem 

conquistado espaço e contribuído de forma significativa para o ensino na educação infantil como 

elemento capaz de envolver a criança de maneira significativa no processo de ensino-

aprendizagem. O uso desta metodologia permite um trabalho pedagógico que possibilita a 
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produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, motor e nas 

relações sociais das crianças. Dentre as referidas atividades destacamos:  

 

 Projeto Páscoa – Visa Explorar a Criatividade dos Alunos - O objetivo deste projeto é 

explicar de uma maneira breve e leve o que é a páscoa, o verdadeiro motivo de comemorar 

esta data e suas principais características. Este auxilia no despertar do imaginário das 

crianças, colocando elas e eles em contato com as tradições e com os símbolos que 

marcam esta data. Para isto a equipe utilizou atividades lúdicas diversas tais como: 

fantoches, pinturas, colagens, músicas, ilustrações nos livros paradidáticos, dentre outros. 

O referido projeto culminou com a encenação teatral da Paixão de Cristo e a Santa Ceia 

com a turminha do Maternal II, e ainda com comidas de chocolates e a entrega de 

lembrancinhas as crianças. 

 

 A Contação de Histórias e a Arte de Aprender Brincando – Uma história bem contada e 

ilustrada através de cartazes e livros são elementos importantes para atrair a atenção das 

crianças. A arte de contar histórias é algo prazeroso que contagia o ambiente da creche e 

possibilita também a vivência de emoções, exercendo o mundo imaginário e cheio de 

fantasias. Na Creche São Miguel as professoras utilizam desse recurso constantemente, 

exercitando nas crianças a leitura visual, e a metodologia de exercitar o hábito de ouvir, a 

fim de ampliar nas crianças seu desenvolvimento enquanto cidadão.   

 

 Projeto Livro Infantil – Prestigia as Obras do Escritor Monteiro Lobato - Durante quinze 

dias do mês de abril e de forma mais intensa na semana do Livro Infantil, as crianças 

viveram o mundo do escritor Monteiro Lobato, vivendo em um mundo mágico de 

personagens que encantam todos os públicos. Para isto a equipe usou de metodologias tais 

como: Pintura, colagem, quebra-cabeça, músicas, leitura visual nos livros e filmes. Na 

culminância do Projeto as crianças estiveram caracterizadas com os personagens do Sítio 

do Pica-Pau Amarelo.  

 

 Projeto Dia do Índio – Visa a Valorização da Cultura Indígena - O referido projeto é um 

resgate da história do povo brasileiro e das suas raízes.  As crianças conheceram de forma 

simples um pouco da história dos índios, sendo mediado pelos professores que 

estimularam a criatividade com dinâmicas exaltando os costumes indígenas. As crianças se 

fantasiaram de índios, foram confeccionadas uma canoa e uma oca, representando na 

culminância a festa indígena, com a exposição dos trabalhos feitos durante a semana.   
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 Projeto: Folclore na Educação Infantil – Este projeto visa transmitir as manifestações 

culturais através das gerações a fim de manter viva a tradição folclórica no Brasil.  

 
As professoras abordaram as tradições e costumes da cultura popular de forma dinâmica e 

gastronômica de maneira simples, como: Pinturas, colagens de recortes, quebra-cabeças, 

vídeos, dentre outros.  

 

 Creche São Miguel Como Campo de Estágio Para os Alunos do Curso de Pedagogia 

da UEPB – Acompanhados pela professora Márcia os alunos universitários, estagiaram 

durante um mês na referida creche, na ocasião desenvolveram atividades pedagógicas com 

as crianças, trabalhando a sua autoestima e criatividade, culminando com a historinha de 

Chapeuzinho Vermelho, com encenação de fantoches, brincadeiras, lanche e entrega de 

lembrancinhas.      

 

 Projeto: Arraia da Educação Infantil – O objetivo do projeto é despertar nas crianças o 

gosto pelas festas juninas, para isto a equipe oferece várias atividades lúdicas, 

brincadeiras, danças, adivinhações, a participação na decoração com bandeirinhas, 

comidas de milho, em fim uma infinidade de descontração para enriquecer a socialização 

dos mesmos. Tradicionalmente as creches fazem apresentação no centro da cidade de 

Guarabira, onde apresentaram a “dança da menina bonita do laço de fita”, sendo 

aplaudidos pelas autoridades locais e a comunidade Guarabirense.  

 

 Projeto: Capoeira um Recurso Pedagógico na Educação Infantil – A proposta é que as 

crianças joguem a capoeira e se divirtam, enquanto aprendem. Participam das aulas as 

crianças do Maternal I e do Maternal II. Na roda o professor busca despertar nas crianças 

noções de movimentos ágeis e harmoniosos, ao som de músicas repetitivas e contagiantes.  

 

 Projeto: Higiene e Saúde na Primeira Infância – Uma excelente parceria com o Projeto: 

Posto de Saúde na Escola – PSE. O mesmo contribui significativamente para a melhoria da 

saúde das crianças. Os profissionais fazem visita regularmente na creche para ver a 

carteira de vacinação deixando em dia, fazem a medição e acompanham o peso das 

crianças. Os educadores físicos junto com a médica do Posto de Saúde fazem a higiene 

bucal e inovaram com recreação, tornando o momento mais dinâmico e participativo.  
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 Formação Continuada para os professores – Participação das professoras e da Gestora 

da Creche São Miguel e demais profissionais das creches do município de Guarabira 

durante as formações, através da Secretaria Municipal de Educação – SME. Durante as 

formações foram abordados temais como: Cuidar e Educar; Adaptação curricular na 

perspectiva da educação; O papel do professor na Educação Infantil e outros, sempre 

ministrados pelas Psicólogas: Cláudia Pontes, Hermânia Moreira e pelos profissionais da 

Universidade Estadual da Paraíba que ministrou de modo especial a Formação sobre a 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular. 

 

 Semana da Criança Promove Momentos Especiais – Durante toda a semana, iniciando 

com um passeio de trenzinho pelas principais ruas da cidade de Guarabira, a Creche São 

Miguel desenvolveu atividades e momentos recreativos especiais em alusão a semana da 

criança.  O banho de piscina é o momento mais esperado, brincadeiras no parque da 

creche com piscina de bolinhas e a entrega de presentes (doação do 4º BPM, da Primeira 

Dama do Município e da AMECC), alegram as crianças e familiares. Durante a semana a 

unidade recebeu a visita da Creche Luzia Paulino do Município de Guarabira. 

 

 Participação da Família na Creche – A equipe buscou através dos projetos, das reuniões 

bimestrais e dos eventos realizados pela unidade, fortificar os vínculos com a família dos 

atendidos. Durante uma reunião dos pais estiveram presentes os profissionais do PSF – 

Posto de Saúde na Família para uma palestra sobre a importância do Nutrissus. A 

participação é boa e a perspectiva é aumente o número de familiares a cada ano.     

IV.2.c. Resultados alcançados e impactos causados pelo projeto? 
 

Ao se sentirem importantes e amadas as crianças desenvolvem a comunicação e surge um 

maior desenvolvimento de suas capacidades intelectuais. Com a sua autoestima elevada, e o 

contato com os colegas, os tornam mais sociáveis e amigáveis a ponto de haver uma maior 

interação nos projetos desenvolvidos em sala de aula e no ambiente da creche. Devido a sua 

pouca idade as crianças não conseguem comunicar-se verbalmente de forma correta, mais isso 

não impede que se comuniquem, pois, elas conseguem expressar desejos e entender enunciados 

simples, fazendo-se compreender e adquirindo cada vez mais formas de intercomunicação e 

participação nos diversos meios sociais, inserindo-se no mundo. Quando relatamos sobre os 

projetos é importante destacar que atendemos crianças de um a três anos de idade (1 a 3), e, 

portanto, vale salientar que em alguns casos, as histórias são utilizadas como recursos para 

transmitir às crianças valores e ensinamentos (2 a 3 anos). Mas, quando nos referimos aos bebês 

(1 ano), esses equívocos dificilmente acontecem, pois, nessa fase, os pequeninos são livres para 
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apreciar todas as delícias proporcionadas por meio dos contos. Apenas se entregam e encantam-

se… Sem a necessidade de cumprir “obrigações” pedagógicas.  

 

Contudo vemos que as crianças despertaram para o ato de ouvir histórias, folhear os livros e 

revistas, encantados pelos desenhos e a seu modo fazem as atividades, desenvolvendo diferentes 

habilidades. O impacto imediato é na parte cognitiva da criança, que no decorrer do ano 

desenvolveu sua criatividade e linguagem oral, além de uma melhor interação com os funcionários, 

com os visitantes e entre si. 

A arte de brincar é uma metodologia lúdica e prazerosa. Baseado neste contexto os 

profissionais da creche trabalharam as datas comemorativas, tais como: Páscoa, Folclore, São 

João, Dia do Livro Infantil, a capoeira na educação infantil, dentre outros...  Os projetos trabalhados 

apresentam uma riqueza de valores, propiciando dentre outros a vivência de uma diversidade 

cultural, mediante uma aprendizagem motivadora e facilitadora para as crianças da Educação 

Infantil.    

A presença dos profissionais da saúde no espaço da creche é sem dúvida algo muito 

importante. O trabalho feito por eles em parceria com a equipe de professores, resultou em 

crianças com mais saúde, menos tosses, gripes e com vacinação em dia. Aprender brincando 

como manter a higiene e a saúde é uma estratégia perfeita para um melhor entendimento, que tem 

resultado imediato e em longo prazo, uma vez que o trabalho também se estende a conscientizar 

as famílias dos atendidos.   

Com os professores em formação, e a presença de estagiários do curso de pedagogia na 

creche, assuntos e atividades foram ampliadas de forma significativa no cotidiano da unidade. Os 

professores passaram a observar melhor seus alunos, e conhecê-los de forma que conseguem 

entender o que está acontecendo em sua volta, visando uma abordagem mais tranquila e com 

mais segurança, principalmente em assuntos tais como: Mordidas, puxões de cabelo, cuspir o 

outro, que requer uma intervenção imediata e eficaz.  

IV.2.d. Quais as dificuldades enfrentadas? 

 A creche São Miguel está localizada em uma área periférica na cidade de Guarabira, a 

mesma atende crianças oriundas do Conjunto Nossa Senhora Aparecida (conhecida como 

“inferninho), do Bairro do Nordeste (Grota, Buraco do Afonso). Diante das dificuldades que 

enfrentamos durante o ano, é importante ressaltar a desigualdade social extrema das famílias das 

crianças que atendemos diariamente, seja do ponto de vista sócio-político, cultural ou econômico. 

São incontáveis as famílias que sobrevivem sem o básico. Nesta ótica, o número de pais/mães de 

crianças atendidas na creche presos (as) é bastante expressivo. Todo esse contexto é resultado de 

uma comunidade que é obrigada a conviver no meio do tráfico de drogas, álcool, roubos seguidos 
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de morte, entre outros fatos surreais. Portanto, para os pais a creche é um lugar de paz, onde seus 

filhos podem passar o dia com segurança, são bem tratados, alimentados, onde seus direitos são 

respeitados como assegura o ECA em seu Art. 4º “É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária”. 

 

IV.2.e. Quantas crianças foram beneficiadas? 

  
 No ano de 2018 foram matriculadas 68 crianças na Creche São Miguel, sendo: 

Maternalzinho - 28 crianças, Maternal - I – 17 crianças e Maternal II – 23 crianças. Conforme 

consta em anexo na lista das crianças da Creche São Miguel. 

  

Guarabira, 30 de dezembro de 2018 

 
 
 
 
 
 

Sandra Guedes, 

Diretora Escola e Creche
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Lista Global de Crianças e Adolescentes Acolhidos na AMECC em 2018 

 
 Crianças e Adolescentes em Atendimento  

 
 

Casa Lar Menino Jesus 10 

Casa Lar São Rafael 10 

Atendimento integral (m + f) 20 

 
Casa Lar São José 

 
12 

Casa Lar Nª Sª da Luz 12 

Casa Lar São Francisco 12 

Casa Lar São Gabriel 12 

  

Atendimento dia (m + f) 48 

  

Casas Lares Total 68 

  

  

Creche São Miguel 70 

 
 Crianças e Adolescentes na Escola São Rafael  

 
 

Crianças no Pré I 21 

Crianças no Pré II 18 

Crianças no 1º ano 15 

Crianças no 2º ano 25 

Crianças no 3º ano 25 

Crianças e Adolescentes no 4º ano 25 

Crianças e Adolescentes no 5º ano 31 

 

  

Criads Comunidades na Escola São Rafael 160 

Total Escola São Rafael 160 

  

Total Crianças e Adolescentes na AMECC 2017 298 
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Lista de Crianças e Adolescentes Acolhidas em Casas Lares 2018 
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Alexandre 
Barbosa de 
Souza 

São 

Rafael 

24.04.14 10 Alagoinha 4º ano ESR  x x x 

Maria 
Eduarda da 
C. Santos 

São 

Rafael 

07.08.17 08 Guarabira 3º ano ESR x  x x 

Edson 
Cabral do 
Nascimento 

São 

Rafael 

04.11.17 4 Guarabira Pré I ESR  x x x 

Maria de 
Guadalupe 
F. da Silva 

São 

Rafael 

07.08.17 09 Guarabira 5º ano ESR x  x x 

Josenilson 
da Silva 
Lima 

São 

Rafael 

07.08.17 15 Guarabira 6º ano Dom 
Helder 

    

José 
Cleber dos 
Santos 
Pereira 

São 

Rafael 

19.12.17 5 Serra da 

Raiz 

      

Jeferson 
Felix da 
Silva 

São 

Rafael 

07.08.17 13 Guarabira 4º ano ESR    x 

Maria de 
Guadalupe 
F. da Silva 

São 

Rafael 

07.08.17 11 Guarabira 5º ano ESR  x x  

Maurício 
dos Santos 

São 

Rafael 

19.12.17 1 Serra da 

Raiz 

 ESR     

Raquel 
Felix da 
Silva 

São 

Rafael 

07.08.17 15 Guarabira 4º ano ESR     

Yasmin 
Ferreira da 
Silva 

São José 15.02.18 6 Guarabira PRE II ESR  x x x 

José Higor 
Dantas Junior 

São José 08.03.17 8 Guarabira 2º ano ESR  x x x 

Júlio Cesar 
Guilherme da 
Silva  

São José 15.02.18 4 Guarabira PRE I ESR  x x x 

Andressio 
Pereira de 
Lima Filho 

São José 15.02.18 9 Guarabira 4º ano ESR  x x  
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Cauã Wendel 
Bernardo de 
Lima 

São José 03.11.14 9 Guarabira 3º ano ESR   x  

Micael Justino 
Gomes 

São José 28.10.13 11 Guarabira 5º ano ESR  x x x 

Maria Natalia 
Costa de Lima 

São José 15.02.18 12 Guarabira 4º ano ESR  x x x 

Jessica 
Mikaelly Pedro 
da Silva  

São José 09.09.16 9 Guarabira 3º ano ESR   x  

João Pedro 
da Silva Filho 

São José 15.02.18 9 Guarabira 3º ano ESR x x  x 

Tayná do 
Nascimento 
Justino 

São José 13.08.15 9 Guarabira 3º ano ESR  x x  

Mirellyson 
Gonçalves 
Leite  

São José 15.02.18 8 Guarabira 2º ESR x x  x 

Caio 
Maurício de 
Souza 

Menino 

Jesus 

12.09.17 15 Guarabira 7º ano Dom 

Helder 

Câmera 

 x x x 

Diego de 
Macêdo 
Rocha 
Dantas 

Menino 

Jesus 25.11.14 12 

Picui 6º ano Dom 

Helder 
Câmera 

x x x x 

João Vitor 
Santos 
Paulino 

Menino 

Jesus 

04.08.11 15 Guarabira 7º ano Dom 

Helder 
Câmera 

 x x  

Elizeu 
Dantas da 
Sá 

Menino 

Jesus 

17.08.10 17 Guarabira 7 º e 8º 
ano 

Dom 

Helder 

Câmera 

x x  x 

Thiago Isidro 
Mercês da 
Silva 

Menino 

Jesus 

10.04.17 12 Sapé 6º ano Osmar 

de 

Aquino 

 x x x 

Denilson 
Santos da 
Silva 

Menino 

Jesus 

23.09.16 16 Logradouro 4º ano ESR x x x x 
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Paulo 
Henrique 
José dos 
Santos de 
Souza 

Menino 

Jesus 

18.02.16 15 Cuitegi 7º ano Dom 
Helder 
Camara 

 x   

João Gomes Menino 

Jesus 

10.12.18 12 Pedro Regis  ESR  x x x 

Richarlison 
Samuel 
Gonçalves da 
Silva 

São 

Francisco 

06.05.15 7 Guarabira 2º ano ESR  x x x 

João Gabriel 

Trajano Alves 
de Lima 

São 

Francisco 

15.02.18 6 Guarabira 1º ano ESR  x x x 

Vitor Gabriel 

Firmino Gomes 
São 

Francisco 

06.02.17 9 Guarabira 4º ano ESR  x x x 

Kaio Sergio 
Amorim dos 
Santos  

São 

Francisco 

10.06.15 12 Guarabira 3º ano ESR  x x x 

Marinaldo 
Ayrar da Silva 

Venâncio  

São 

Francisco 

06.02.17 10 Guarabira 4º ano ESR   x  

Luane Thais 
Costa Silva 

São 

Francisco 

06.02.17 10 Guarabira 5º ano ESR  x x x 

Maria Yasmim 
Galdino da 
Silva 

São 

Francisco 

15.02.18 7 Guarabira 1º ano ESR  x x x 

Alicia Jeniffer 
Araújo de Lima  

São 

Francisco 

06.05.15 10 Guarabira 5º ano ESR  x x x 

Evellyn 
Nanara 
Amorim Silva  

São 

Francisco 

06.04.15 11 Guarabira 4º ano ESR  x x x 

Amabelly 
Samara 
Amorim Silva 

São 
Francisco 

06.02.17 6 Guarabira PRÉ II ESR  x x x 

Maicon Jordan 

Araújo de Lima   
São 

Francisco 
15.02.18 12 Guarabira 4º ano ESR x x x x 

Caio Sergio 
Amorim da 
Silva  

São 
Francisco 

06.04.17 11 Guarabira 5º ano ESR  x x x 
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Maria Eduarda 

da Silva 
Cardoso  

Nossa 

Srª da 

Luz 

18.03.17 10 Guarabira 4º ano ESR x x x x 

Ana Lívia dos 
Santos Serafim 

Nossa 

Srª da 

Luz 

09.03.17 9 Guarabira 3º ano ESR  x x x 

Maria Luiza 

Santos de 
Oliveira 

Nossa 

Srª da 

Luz 

09.03.17 7 Guarabira 2º ano ESR  x x  

Geiseane 
Ferreira dos 
Santos 

Nossa 

Srª da 

Luz 

06.02.12 13 Guarabira 5º ano ESR  x x  

Carlos 
Marcelo 

Pereira da Silva 

Nossa 

Srª da 

Luz 

10.08.17 11 Guarabira 5º ano ESR x x x x 

Clebson da 

Silva Costa 
Nossa 

Srª da 

Luz 

15.02.18 7 Guarabira 2º ano ESR  x x  

Maria Eloisa 

Neves Ferreira  
Nossa 

Srª da 

Luz 

15.02.18 5 Guarabira PRE II ESR  x x x 

Carlos 
Matheus 

Pereira da Silva 

Nossa 

Srª da 

Luz 

15.02.18 6 Guarabira PRE II ESR  x x  

Jaelysson 

Miguel da Silva 
Romão 

Nossa 

Srª da 

Luz 

15.02.18 6 Guarabira PRE II ESR x x x x 

Anthonny 
Gabriel da Silva 

Nossa 

Srª da 

Luz 

09.03.17 8 Guarabira 3º ano ESR  x x x 

Fernando 

Andrade de 
Lima 

Nossa 

Srª da Luz 

15.02.18 8 Guarabira 2º ano ESR  x x x 

Isac Bruno de 

Lima Moura 
Nossa Srª 

da Luz 
15.02.18 7 Guarabira 1º ano ESR  x x x 
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Roberto 

Thomas da 
Silva 

São 

Gabriel 

06.02.17 9 Guarabira 3° ano ESR  x x  

Rayssa 
Caetano Pedro 

São 

Gabriel 

27.05.15 8 Guarabira 2º ano ESR  x x x 

Richard 

Caetano Pedro 
São 

Gabriel 

03.08.15 9 Guarabira 3° ano ESR  x x x 

Raí Caetano 
Pedro 

São 

Gabriel 

15.02.18 5 Guarabira PRÈ II ESR  x x x 

Myrella 

Serafim de 
Pontes 

São 

Gabriel 

06.02.17 9 Guarabira 4° ano ESR  x x  

João Pedro da 
Silva Lopes 

São 

Gabriel 

15.02.18 9 Guarabira 3º ano ESR  x x  

Clyzia Lopes 

da Silva 
São 

Gabriel 

15.02.18 6 Guarabira 1º ano ESR  x x x 

Michael 
Rodrigues da 
Silva 

São 

Gabriel 

15.02.18 8 Guarabira 2º ano ESR  x x  

Francisco 

Francinaldo de 
Oliveira Junior  

São 

Gabriel 

15.02.18 10 Guarabira 5º ano ESR  x x  

Jean Clebson 
Alves Muniz 
Bezerra 

São 

Gabriel 

15.02.18 8 Guarabira 3º ano ESR  x x  

Samuel Felix 
Medeiro 

São 

Gabriel 

06.02.17 4 Guarabira PRE I ESR  x x  

Karolliny 
Rebeca Felix 
Medeiros  

São 
    Gabriel 

15.02.18 6 Guarabira PRE II ESR  x x  

 

As casas lares em negrito são de medida protetiva, as crianças e adolescentes são 

enviados exclusivamente pelas Varas de Infância da Cidade de Guarabira. 
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5º ano Alícia Jennifer Araújo 
de Lima 10 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano Bruno Vinícius S. 
Diniz 12 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x  x x x 

5º ano Caio Sérgio Amorim 
dos Santos 11 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano Carlos Marcelo 
Pereira da Silva 11 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano 
Denilson S. da Silva  

16 GBA - Juá (AMECC) 
x x  x  x 

5º ano Fabiana Felipe de 
Souza 11 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x   x x x 

5º ano Geisiane Ferreira dos 
Santos 13 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano Mariana Kaylane dos 
Santos Nunes 13 

Distrito de 
Cachoeira 

x   x x x 

5º ano Kaio Sérgio Amorim 
dos Santos 12 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano Francisco de Assis da 
Silva  16 GBA - Juá 

x   x x x 

5º ano Luane Thais Costa 
Silva 10 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano Maria de Guadalupe 
F. da Silva  11 GBA - Juá (AMECC) 

x x x x x x 

5º ano Luan Deivyson de 
Sousa Ferreira 16 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x   x   

5º ano Maria Vitória Silva da 
Cunha 10 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x   x x x 

5º ano 
Micael Justino Gomes 

11 
GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano Nicoly Rodrigues 
Bernardo  11 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano Roberto Félix 
Fernandes Filho 13 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano Walison Carlos 
Silvestre da Costa 13 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x   x x x 

5º ano Wendilly Carla 
Silvestre da Costa 13 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 

5º ano Pedro Henrique de 
Lima 12 GBA - Nordeste 

x x  x  x 

5º ano Ramon Victor 
Vasconcelos Alves 11 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x x x x x 
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5º ano Luis Augusto Amado 
de Alexandre 13 

GBA - Nordeste 
      

5º ano 
Daniel Ribeiro Cláudio 

13 

GBA - Juá (AMECC) 
x   x   

5º ano Maria Monalisa Viana 
Meireles 11 

GBA - Juá (AMECC) 
x   x x x 

5º ano Loren Ketyli Duarte 
Lima 11 

GBA - Engenho 

Maribondo 
x x  x x x 

5º ano Maria Heloiza da Silva 
Serafim  11 

Distrito de 

Cachoeira 
x   x x x 

5º ano Jhonata Yuri A. do 
Nascimento  14 

GBA - Conj. Nª 

Senhora Aparecida 
x x  x x  

5º ano José Fernando 
Bernardo Barbosa 12 

GBA - Juá (AMECC) 
x   x x x 

5º ano Lisandra Gabriely M. 
Mota 12 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x  x x x 

5º ano Rickelmy Emanuel S. 
Viana 11 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x  x x x 

5º ano Francisco Francinaldo 
de O. Júnior 10 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x x  x x x 

4º ano Alexandre Barbosa de 
Souza 10 GBA - Juá (AMECC) 

x x  x x x 

4º ano Andrécio Pereira de 
Lima Filho 9 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

 x  x x x 

4º ano Genaziel Ferreira 
Maciel 12 GBA - Nordeste 

      

4º ano 
Clara Vitória da Silva  

11 
GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

 x  x x x 

4º ano Daniel Soares de A. 
Neto 10 GBA - Sitio Torres 

 x  x x x 

4º ano Evillyn Trajano Santos 11 GBA - Nações    x x x 

4º ano Guilherme Figuerêdo 
Morais 10 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

      

4º ano Habibe Raiandson 
dos Santos 10 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

   x x x 

4º ano Maicon Jhordan 
Araújo de Lima 12 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

 x  x x x 

4º ano 

Ítalo Mateus da Silva  10 
GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

 x  x x x 

4º ano 
Raquel Félix da Silva  

15 GBA - Juá (AMECC) 
x x x x  x 

4º ano Jeferson Félix da 
Silva  13 GBA - Juá (AMECC) 

x x x x x x 
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4º ano José Lucas Firmino 
dos Santos 10 GBA - Nordeste 

 x  x x x 

4º ano Maria Eduarda da 
Silva Cardoso  9 GBA - Nordeste 

 x  x x x 

4º ano Maria Edvirgens Félix 
da Silva  9 GBA - Juá (AMECC) 

 x x x  x 

4º ano Maria Natália Costa 
de Lima 12 GBA - Nordeste 

   x x x 

4º ano Maria Paula da Silva 
Gomes 10 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

 x  x x x 

4º ano Marinaldo Ayrar da 
Silva Venâncio 10 GBA - Nordeste 

   x x x 

4º ano João Paulo dos 
Santos Silva  9 GBA - Nordeste 

   x x x 

4º ano Maria Vitória de Lima 
de Andrade 9 GBA - Nordeste 

   x x x 

4º ano Miyrela Serafim de 
Pontes 9 GBA - Nordeste 

 x x x x x 

4º ano João Pedro dos 
Santos Silva  9 GBA - Nordeste 

  x x x x 

4º ano João Gabriel dos 
Santos Silva  11 GBA - Nordeste 

  x x x x 

4º ano Cristilaine Eduarda 
Anísio da Silva  15 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

      

4º ano Kaline Firmino Gomes  11 GBA - Nordeste  x x x x  

3º ano Adriane Soares 
Fontes 8 GBA - Nordeste 

x  x x x  

3º ano Adriedson Soares 
Fontes 8 GBA - Nordeste 

x  x x x  

3º ano Anthonny Gabriel da 
Silva 8 

GBA - 
SantaTerezinha 

x  x x x  

3º ano 
Ana Lívia dos Santos 

9 
GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x x x  

3º ano Carlos Henrique 
Soares da Silva 9 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

  x x x  

3º ano Cauã Wendell 
Bernardo de Lima  9 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x x x  

3º ano Daniel Henrique da 
Silva Costa 10 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

3º ano Henrique Gabriel da 
Silva Costa 10 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x x x  

3º ano Hiorrany Crispim 
Alves 9 GBA - Nações 

x  x x x  

3º ano 
Jailson Muniz de Lima 

9 
GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x x x  
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3º ano Jailson Samuel 
Ferreira da Silva 9 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x x x  

3º ano Jéssika Mikaelly 
Pedro da Silva 9 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x x x  

3º ano João Pedro da Silva 
Lopes 9 GBA - Centro 

x  x x x  

3º ano 

Jordânia Batista Dias  9 
GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

3º ano José Wellington da 
Silva Gonçalo 9 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x x   

3º ano Lucas dos Santos 
Lima 9 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x x x  

3º ano Lucas Gabriel de 
Lima  9 GBA - Nordeste 

x  x x x  

3º ano Maria Eduarda da 
Conceição Santos 9 GBA - Juá (AMECC) 

x  x x x  

3º ano Maria Júlia Marinho 
dos Santos 8 Cuitegí - PB 

x  x x x  

3º ano 

José Ramon da Silva  9 GBA - Nordeste 
x  x x x  

3º ano Richard Caetano 
Pedro 9 GBA - Nações 

x  x x x  

3º ano Roberto Thomas da 
Silva Pereira 9 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x x x  

3º ano Thainá do  
Nascimento Justino 9 GBA - Nações 

x  x x x  

3º ano Vitor Gabriel Firmino 
Gomes 9 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

3º ano Jean Glaybson 
Camelo dos Santos  8 GBA - Nordeste 

x  x x x  

2º ano Arlerrandro Padilha 
da Silva  8 

GBA - Nordeste x x x   x 

2º ano Clebson da Silva 
Costa 7 

GBA - Nordeste x x x x  x 

2º ano Ewellyn Lannara 
Amorim Silva  7 

GBA - 

SantaTerezinha 

x x x x   

2º ano Janielly Laurentino de 
Castro 8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x    

2º ano Jean Klebson Alves 
Muniz Bezerra 8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x   x 
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2º ano João Vítor Santana da 
Silva  7 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x x   

2º ano Joalisson Félix dos 
Santos 8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x x   

2º ano José Rennan Almeida 
Silva 8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x x   

2º ano José Higor Dantas 
Gomes 8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x  x   

2º ano Júlio César Guilherme 
da Silva  8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x x   

2º ano Marcos André 
Ferreira da Silva  8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x x x  

2º ano Mariane Amorim 
Pereira de Lima 8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x x  x 

2º ano Mirellyson Gonçalves 
Leite 8 

GBA - Centro x x x x  x 

2º ano Rayssa Caetano 
Pedro 8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x   x 

2º ano 

Yuri Ferreira de Lima 8 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x x   

2º ano Maria Luiza Santos de 
Oliveira 7 

GBA-Conj. Nª Sª 

Aparecida 

x x x x   

2º ano Samuel Félix de 
Medeiros 8 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

2º ano Nathanael Batista de 
Azevedo  8 GBA - Nordeste 

x  x  x  

2º ano Ryan Carlos da Silva 
Martins 8 GBA - São José 

x 
 

x    

2º ano Richarllyson Samuel 
G. da Silva  8 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

2º ano Fernando de Andrade 
Lima 8 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

2º ano Kaio José Gomes 
Fernandes 8 GBA - Nordeste 

x  x  x  

2º ano Lucimara de Almeida 
Cardoso  8 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

 Richarlyson Kelven 
Soares Viana 8 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x    

2º ano Juan dos Santos Silva  
 8 GBA - Nordeste 

x  x  x  
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1º ano Clyzia Fernanda da 
Silva Lopes 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x x 

1º ano Gabriel da Silveira 
Silva 7 GBA - Nordeste 

x  x  x x 

1º ano Ingridy Vitória de 
Oliveira Freire 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x x 

1º ano João Gabriel Trajano 
Alves de Lima 6 GBA - Nações 

x  x  x x 

1º ano João Pedro da Silva 
Neto 7 GBA - Centro 

x  x  x x 

1º ano José Geovane Alves 
da Silva 7 GBA - Nordeste 

x  x  x x 

1º ano Luna Gabrielly 
Macena de Almeida 6 GBA - Nordeste 

x  x   x 

1º ano Marcos Guilherme da 
Silva Garcia  7 GBA - Nordeste 

x  x  x x 

1º ano Paula Fernanda de 
França Ferreira 6 GBA - Nordeste 

x  x  x x 

1º ano Maria Yasmim 
Galdino da Silva  7 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x x 

1º ano Pedro Henrique 
Firmino dos Santos 7 GBA - Nordeste 

x  x  x x 

1º ano Lúcia Vitória Santos 
de Oliveira 6 GBA - Nações 

x  x  x x 

1º ano Pedro Henrik de Lima 
Santiago 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x x 

1º ano Isac Bruno de Lima 
Moura  7 GBA - Bairro Novo 

x  x  x x 

1º ano Iury Rafael Araújo de 
Pontes 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x x 

Pré II Arthur Gabriel Muniz 
Bezerra 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré II Carlos Matheus 
Pereira da Silva 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré II Maria Eloisa Neves 
Ferreira 5 GBA - Nordeste 

x  x  x  

Pré II Davi Lucas Conceição 
dos Santos 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré II José Adailton da Silva 
Barbosa 6 

GBA - Sítio Riacho 
das Pedras 

x  x  x  

Pré II Yasmim Ferreira da 
Silva Justino 6 GBA - Nações 

x  x  x  
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Pré II Gabriel de Almeida 
Cardoso  6 

GBA - Sítio São 
Sebastião 

x  x  x  

Pré II Jaellyson Miguel da 
Silva Romão 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré II Amabelly Samara 
Amorim Silva 6 GBA - São José 

x  x  x  

Pré II Ana Beatriz Soares 
Antero 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré II Maria Vitória da Silva 
Pereira 6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré II Karolliny Rebeca Felix 
Medeiros 6 GBA - Nordeste 

 x  x  x 

Pré II Lucas Batista de 
Oliveira 5 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

 x  x  x 

Pré II Rianna Emanuely 
Soares Viana  6 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

 x  x  x 

Pré II 

Manuella Batista Dias  5 GBA - Nações 
 x  x  x 

Pré II 

Raí Caetano Pedro 6 GBA - Nordeste 
 x  x  x 

Pré II Jean Miguel Barbosa 
Moura 6 

GBA - Sítio Riacho 
das Pedras 

 x  x  x 

Pré II José Adailton da Silva 
Barbosa 6 GBA - Nordeste 

 x  x  x 

Pré I Rebeca Batista 
Ribeiro 5 GBA - Nordeste 

x  x  x  

Pré I Maria Paula da Silva 
Firmino 5 GBA - Nações 

x  x  x  

Pré I Alana Vitória Pedro 
da Silva  5 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré I 
Ana Maria Muniz Lima 

5 
GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré I Ninjara Vitória Alves 
da Silva  5 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré I 

Sara Júlia Silva 5 GBA - Nordeste 
x  x  x  

Pré I Carlos Henrique da S. 
Batista 5 GBA - Nordeste 

x  x  x  
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Pré I Maria Patrícia da 
Silva Gomes 5 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré I Carlos Miguel Soares 
Nunez  5 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x  

Pré I Maria Guadalupe da 
Silva Santos  5 GBA - Nordeste 

x  x  x  

Pré I Paulo Riann de Lima 
Andrade 5 GBA - Nordeste 

x  x  x  

Pré I José Guilherme 
Firmino Gomes  5 GBA - Nordeste 

x  x  x  

Pré I José Cléber dos 
Santos Pereira  5 GBA - Juá (AMECC) 

x  x  x  

Pré I José Vítor dos Santos 
Marinho 5 GBA - Nordeste 

x  x  x x 

Pré I Luan Vítor Macena de 
Almeida  4 GBA - Nações 

x  x  x x 

Pré I Lucas Gabriel Santos 
Lima 5 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x x 

Pré I Júlio César Lopes de 
Souza  4 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x x 

Pré I 

Samuel Félix Xavier 4 GBA - Nordeste 
x  x  x x 

Pré I Maria Fernanda do 
Nascimento  4 GBA - Nações 

x  x  x x 

Pré I Maria Alícia de Souza 
Silva  4 GBA - Nordeste 

x  x  x x 

Pré I Rebeca Vitória da 
Silva Dias  4 

GBA-Conj. Nª Sª 
Aparecida 

x  x  x x 
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Lista das Crianças na Creche São Miguel 2018 

 
N
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1 

Charlisson Brayn Soares da Silva  2 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida 

Maternalzinho x 

2 Deyvison Bruno Oliveira Batista  1 GBA - Nordeste Maternalzinho x 

3 
Joalyson Herculano Xavier da Silva  2 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

4 
Luiz Felipe dos Santos Alves  2 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

5 

Marya Cecília da Silva Gomes  1 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida 

Maternalzinho x 

6 Maria Cecília Lacerda da Costa 2 GBA - Nordeste Maternalzinho x 

7 Carlos Daniel dos Santos Silva  3 GBA - Nordeste Maternalzinho x 

8 
Camilly Marcilene Pereira da Silva  2 GBA - Juá 

Maternalzinho x 

9 
Gustavo Figueiredo Morais 2 GBA - Juá 

Maternalzinho x 

10 Maria Eloá Trajano Alves da Silva  2 GBA - Nações Maternalzinho x 

11 

Pietro Samuel Marinho dos Santos  1 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

12 

Samuel Feliphy dos Santos Araújo 2 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida 

Maternalzinho x 

13 
Katleia da Silva Oliveira  2 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

14 

Whinderson Gustavo Silva Araújo 2 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida 

Maternalzinho x 

15 Rute Fernandes Nascimento 
Oliveira  2 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

16 Maiara Júlia Grangeiro Soares 2 GBA - Nações Maternalzinho x 

17 

Laura Bizerril Carneiro Amorim  1 GBA - Juá 

Maternalzinho x 

18 

Aslan Gabriel dos Santos  3 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

19 
Carlos Alberto da Silva Batista  1 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

20 

Carlos Daniel dos Santos Silva  3 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

21 
José Miguel Gomes da Silva  2 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

22 

James Robrigues da Silva  3 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida 

Maternalzinho x 

23 

Gustavo Costa Rodrigues  2 GBA - Centro 

Maternalzinho x 

24 Larah Maria de Sales Lindolfo 2 GBA - Centro 
Maternalzinho x 

25 

Luiz Felipe dos Santos Alves  2 GBA - Nordeste 

Maternalzinho x 

26 

Maria Alessandra Muniz Bezerra 3 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida 

Maternalzinho x 

27 
Maurício dos Santos Pereira  1 GBA - Juá (AMECC) 

Maternalzinho x 
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28 Maria Letícia Pereira Alves 3 GBA - Nordeste Maternalzinho x 

29 Ângelo Miguel Francelino da Silva  3 GBA - Nordeste Maternal I x 

30 Enzo Gabriel Silva Santos  3 GBA - Nordeste Maternal I x 

31 
Jhonn Kleber Batista de Souza  3 GBA - Nordeste Maternal I 

x 

32 Joab Vittor França Pereira 2 GBA - Santa Terezinha Maternal I x 

33 

Laysa Gabrielly Farias Dias 3 
GBA - Conj. Assis 
Chateaubriand  Maternal I 

x 

34 

Maria Letícia Diniz da Silva  3 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal I 

x 

35 

Maria Vitória Lima Freitas 2 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal I 

x 

36 

Maria Clara Gomes da Costa 2 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal I 

x 

37 Nicolly Francielly Ferreira dos 
Santos 3 GBA - Nordeste Maternal I 

x 

38 

Raisla Bernardo Fernandes  3 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal I 

x 

39 

Arthur Anselmo de Carvalho  3 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal I 

x 

40 

Wallacy Guilherme Alfredo Amorim  3 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal I 

x 

41 
Humberto Abreu de Oliveira Filho 2 GBA - Nordeste Maternal I 

x 

42 Lohany Vitória da Silva Florêncio 2 GBA - Nordeste Maternal I x 

43 
Richard Ryan Lima Santos 3 GBA - Nordeste Maternal I 

x 

44 Vanda Luiza da Silva Aguiar 3 GBA - Nordeste Maternal I x 

45 

Yasmim da Silva Diniz 4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal I 

x 

46 

Abraão Benjamim da Silva Barbosa 4 GBA - Sítio Engenho Palmeira Maternal II 

x 

47 

Layane da Silva Abreu 4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

48 

Lucas das Silva Abreu 4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

49 
Samuel Felipe Xavier 4 GBA - Nordeste Maternal II 

x 

50 
Gabrielly de Araújo Duarte  4 GBA - Juá Maternal II 

x 

51 Jamilly Kauany Gomes da Silva 4 GBA - Nordeste Maternal II x 

52 

Yago Ferreira dos Santos 4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

53 Wesley Farias de Oliveira 4 GBA - Nações Maternal II x 

54 

Ana Vitória Nascimento da Silva  4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

55 
Evellyn Gonçalves de Lima 4 GBA - Areia Branca Maternal II 

x 

56 

João Paulo da Silva  4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

57 

Joelyson Xavier da Silva  4 GBA - Nordeste Maternal II 

x 
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58 

Ana Maria Oliveira Fidelis  4 GBA - Juá Maternal II 

x 

59 

Adriano Miguel Carvalho Soares 4 GBA - Conj. Lucas Porpino Maternal II 

x 

60 

Bruna Targino de Araújo 4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

61 

Emanuel Firmino Lima de Luna  4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

62 

Edson Cabral do Nascimento 4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

63 

Júlia Eduarda Cunha Lima 4 GBA - Nordeste Maternal II 

x 

64 

Lara Vitória da Silva Santos 4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

65 

Lucas dos Santos Oliveira  4 GBA - Nordeste Maternal II 

x 

66 

Maria Tayris da Silva Romão  4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

67 

Miguel Ricardo Monteiro da Silva  4 
GBA - Conj. Nossa Senhora 
Aparecida Maternal II 

x 

68 

Samuel dos Santos Oliveira  4 GBA - Nordeste Maternal II 

x 
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Lista de Todos os Funcionários da AMECC em 2018 

 

 
 

Nº Nome Função Setor 

01 MARIA APARECIDA NAPOLEAO Mãe Social Casas Lares 

02 MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA Orientadora Casas Lares 

03 SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA Orientadora Casas Lares 

04 MARIA DA PAZ SOBRAL Mãe Substituta Casas Lares 

05 NEUZA DE SOUZA MENEZES Orientadora Casas Lares 

06 SIMONE MARIA DE LIMA SOUZA Orientadora Casas Lares 

07 LUCIANO ROCHA DOS SANTOS Pai Social Casas Lares 

08 FRANCISCA ADRIANA M. DO NASC Coordenadora Casas Lares 

09 HELLEN SABRINA DO N. SILVA Assistente Social Casas Lares 

10 JIVAGO FIALHO DA C. PINHEIRO Psicólogo Casas Lares 

11 FLAVIANA DE OLIVEIRA FABRICIO Mãe Social Casas Lares 

12 ERONILDO LEMOS DA SILVA Mãe Social Casas Lares 

13 ADRIANA GOMES DA SILVA Monitora Creche 

14 ROBERTA MARIA DE LIMA Professora Escola 

15 MARDEN MORAIS DE LIMA Instrutor musical Escola 

16 ELAINE CRISTINA V. DA SILVA Serviços Gerais Escola 

17 HELOISA MARIA DE LIMA Vice-Diretora/Cap. Rec. Escola 
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18 SANDRA GUEDES RIBEIRO Diretora Escola 

19 MAYLTON DE SOUZA MUNIZ Serviços Gerais Escola 

20 GEISEANE M. DE ALBUQUERQUE Professora Escola 

21 AMAILZA DANTAS MARREIRO Professora Escola 

22 JEDILSON LUIZ B. DA SILVA Instrutor de Capoeira Escola 

23 JOELSON DA SILVA GOMES Aux. Adm. e Financeiro Secretaria 

24 CELIO GALDINO RIBEIRO Vigilante – Noturno Segurança 

25 MARCELINO AVELINO DOS SANTOS Vigilante – Noturno Segurança 

26 SHIZUTO MARK CARNEIRO AMORIM Vigilante - Diurno Segurança 

27 EDMILSON JOSÉ DO NASCIMENTO Vigilante - Diurno Segurança 

28 ARTHUR LUIS VILLAS BOAS Motorista Serviços de Apoio 

29 GIULIANO TEIXEIRA NEVES Serviços Gerais Serviços de Apoio 

30 CARLOS GOMES VASCONCELOS Trab. Agrícola Serviços de Apoio 

31 JOSE DOMINGOS ACELINO PEREIRA Serviços Gerais Serviços de Apoio 

32 ALEOCARDO PEDRO DA SILVA Trab. Agrícola Serviços de Apoio 

33 MARCELO SERAFIM DOS SANTOS Pedreiro Serviços de Apoio 

34 MARIA ANDREIA ALVES Orientadora  Casas Lares 

 

Além desses 34 funcionários empregados diretamente pela Associação Menores Com 

Cristo, a AMECC trabalhou no ano 2018 em escola e creche com mais 31 funcionários cedidos 

pela Prefeitura Municipal de Guarabira. 
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Imagens 

 

 
 

Momento de lazer na casa de praia na cidade da Baia da Traição 
 

 
 

Apresentação do coral “Filhos da Luz”
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: 

 
 

Pedagogia de Projetos: Projeto “Leitura em Família” 

 

 
 

Projeto “Leitura em família” 
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Premiação dos Alunos Nota 10 

   

 
 

Visita da Auditora do Ministério do Trabalho: Programa “Jovem Aprendiz”
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Breve Histórico da AMECC 

 

A Associação Menores com Cristo - AMECC, é uma organização não governamental, sem 

fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública nas três esferas. Localizada em um sítio na 

cidade de Guarabira - PB. Nasceu da sensibilidade do padre alemão, Gerhard Brandstetter, ao 

visitar uma cela de crianças e adolescentes na prisão da cidade. Em uma das visitas, o jovem 

Cícero Deodato (17) entregou uma carta pedindo que o padre o retirasse da prisão e o assumisse. 

Em 13 de novembro 1990 o juiz concedeu a guarda. A diocese apoiou a ação e cedeu abrigo ao 

adolescente. A novidade de um lugar de referência para crianças espalhou-se e o grupo cresceu. 

O adolescente chamou o grupo de “Menores Com Cristo”, batizando a organização. 

Em 25 de março 1993, a AMECC foi formalizada, com um grupo de 40 membros 

fundadores e uma equipe. Em 1995 foi formada uma associação na Alemanha, o Kinderdorf 

Guarabira e. V. para apoiar o trabalho com crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e na Paraíba. O trabalho ampliou-se e além do acolhimento institucional, com a 

modalidade de casas lares, atende crianças e adolescentes com vínculos familiares, na 

modalidade de Atendimento Dia, uma creche e uma escola. Atualmente, guiada pela doutrina 

da Proteção Integral, a AMECC atende 236 crianças e adolescentes de 10 municípios. 
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Informações Gerais Sobre a AMECC 

 

 

A Associação Menores Com Cristo está localizada na região do agreste paraibano, na 

cidade de Guarabira, no bairro do Juá, numa área de seis hectares, distante 100 quilômetros da 

capital. É uma entidade de fins Filantrópicos em articulação com a Diocese de Guarabira e com 

a Pastoral do Menor – CNBB. Em 09 de julho de 2001 recebeu o Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social. A sua diretoria é composta de: 
 

Presidente Primeiro Tesoureiro Conselho Fiscal 

Gilberto Bertolini Lauri Carlesso Lino Manuel K. Aguiar 

Maicon Bartele 

Secretário 

Marcos Antônio da Silva 

 Hermes José Novakoski 

 

Contato da AMECC  

AMECC - Sítio Esperança Padre Ibiapina (CNPJ 40.970.592/0001-99) Sítio 

Pe. Ibiapina s/n, CP 25, Bairro do Juá, 58.200-000 Guarabira, PB Fone: 

(83) 3271-3110, E-mail: amecc@uol.com.br Site: www.amecc.org.br 

 

Contato Bancário  

Banco:  Banco Bradesco SA Agência: 2007-9 

BIC/SWIFT:  BBDEBRSPSPO 

IBAN: BR31 6074 6948 0200 7000 0030 015C1 
 

mailto:amecc@uol.com.br
http://www.amecc.org.br/

