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1 INTRODUÇÃO – SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 
O grito de um jovem, a ação de um juiz e o sim de um padre deram início aos trabalhos com 

os Menores Com Cristo, em 13 de novembro 1990. Naquele tempo espalhou-se a novidade de um 

padre em Guarabira, chamado Geraldo, que preocupa-se com crianças de rua. No mesmo ano, o 
código do menor, que antes tratava as crianças como objetos a serem corrigidos foi substituído pela 
Lei Nº 8.069, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Seu artigo 4 assegura para crianças e 
adolescentes, “com prioridade absoluta, a efetivação dos direitos referentes á 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.“ É isso que queremos realizar para crianças e 
adolescentes em situação de necessidade. No dia 25 de março 1993 formalizou-se o trabalho na criação 
da Associação Menores Com Cristo (AMECC). 

Desde o ano de 1990, para os dias atuais, muitas coisas mudaram. Os “cheira-cola”(meninos 
que cheirava cola ou timer) viraram usuários de crack e maconha – um fenômeno bastante desafiador 
para agentes de trabalho com crianças e adolescentes. Ao decorrer do tempo formou-se um ambiente 
institucional caminhando com o nosso abrigo, Conselhos Municipais do Direito da Criança e 

Adolescente, Conselhos Tutelares e Varas de Infância. Os meninos hoje não vêm mais da rua 
diretamente para o abrigo, mais são encaminhados pela Vara da Infância através do Conselho Tutelar. 
Finalmente mudou também a situação de recursos financeiros que não se conseguem mais com tanta 
facilidade do exterior.  

Na confiança de um novo futuro acolhemos em 2015, João Victor, os irmãos Marcos e Lucas, 
Miciel, Nielson e Wellington. Essas crianças frequentaram a nossa Escola São Rafael juntos com 148 
alunos da pré-alfabetização ao 5º ano. Em 2015 funcionou também a Creche São Miguel em seu 
terceiro ano, acolhendo 70 crianças entre 1 e 4 anos vindo dos bairros mais necessitados de Guarabira. 

No total a AMECC trabalhou em 2015 com 218 crianças e adolescentes em 6 casas lares, escola e 
creche. Cada criança acolhida é tratada como uma pessoa única, com carinho, amor e respeito, na 
verdade, o número total sempre foi menos importante para nós. Ao longo desses anos 
acompanhamos também, os familiares das crianças e adolescentes, além de apoiarmos os egressos – 

meninos que já moraram na AMECC.  
Tudo isto aconteceu em parceria com uma grande rede de apoio junto a Prefeitura Municipal 

de Guarabira, o Estado da Paraíba, a Polícia Militar, Bombeiros, a Diocese de Guarabira, doadores da 
campanha irrigar, os padrinhos e o Kinderdorfverein da Alemanha, bem como todos os benfeitores aos 

quais agradecemos de coração em nome das crianças e adolescentes. 
Em novembro de 2015 a AMECC comemorou 25 anos de Fé e Resistência. Iniciamos a semana 

de comemoração com uma celebração eucarística em ação de graças, presidida pelo Bispo Diocesano 
Dom Francisco Dantes de Lucena. A participação das crianças, familiares e colaboradores da AMECC 

foi bastante significativa. Cerca de 500 pessoas participaram desse momento de agradecimento à 
Deus. As festividades se estenderam por uma semana, onde celebramos juntos à comunidade a defesa 
dos direitos de todas as crianças e adolescentes.  
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2 PROJETO ABRIGO ESPERANÇA PE. IBIAPINA 
 Neste relatório cada setor: abrigo, escola e creche é 
apresentado como um projeto. O projeto Abrigo Esperança Pe. 
Ibiapina consiste no atendimento de crianças e adolescentes 
entre 6 e 18 anos em situação de vulnerabilidade Social. Elas 
são acolhidas em 6 casas lares em clima de convivência 
familiar. Duas casas lares funcionam em Atendimento Integral 

e 4 em Atendimento Dia.  

2.1 Quais os objetivos do projeto? 

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

adolescentes do sexo masculino 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  

2.2 Realização  

2.2.1 Como o projeto foi realizado? 

A Associação Menores com Cristo - Abrigo Esperança Padre Ibiapina é uma Instituição 
Filantrópica que trabalha na cidade de Guarabira. As crianças e adolescentes são acolhidos em 6 casas 
lares, denominadas de "Malocas", de composição parecida ao de qualquer família modesta e bem-
sucedida, localizadas em modernas construções.  Onde encontramos um tratamento carinhoso e 

eficaz. São 4 casas Atendimento Dia e 2 Atendimento Integral. O diferencial entre Atendimento Dia e 
Integral, é o fato que as crianças atendidas no Atendimento Dia, permanecem em tempo integral, 
voltando para suas casas para dormir, já no Atendimento Integral, as crianças e adolescentes moram 
no abrigo e são encaminhas pelos Conselhos Tutelares, através da Vara da Infância e Juventude do 

Município de Guarabira e outras cidades. Cada casa lar tem capacidade para atender 10 crianças e 
adolescentes.  Esses espaços têm clima residencial e familiar, pois são administrados por pais e mães 
sociais.  As crianças e adolescentes são acolhidos nas casas lares por faixa etária. O abrigo engloba o 
projeto AMECC de forma geral, envolvendo educação, cidadania, responsabilidade e autoestima; 

provocando assim, um gradativo impacto social nos meninos abrigados.  
Em 2015 o abrigo iniciou-se com 23 crianças e adolescentes, sendo 11 na casa lar São Rafael e 

12 na casa lar São Gabriel. Nesse contexto, o abrigo responsabiliza-se diretamente junto aos pais e 

mães sociais, principais atores pelos cuidados direto das crianças e adolescentes:  nas áreas de saúde, 
educação formal e informal, alimentação, lazer, cuidados materiais, ao aconchego, acompanhamento 
afetivo, a formação moral e espiritual. Além dos cuidados com a casa e a área interna do Abrigo, as 
casas lares reportam um ambiente familiar. É uma medida provisória preparando a transição para 

reintegração a família de origem, substituta ou adoção, com o intuito de restabelecer os vínculos 
familiares e comunitários.  

Ao longo desses 25 anos, nossos resultados baseiam-se no reconhecimento por parte das 
atividades realizadas, em especial no que se refere ao trabalho com as famílias dos abrigados, visando 

a reintegração familiar e/ou social. A reintegração familiar acontece quinzenalmente, conforme o art. 
101 e 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange a provisoriedade do abrigamento.  
 A realização deste trabalho  aconteceu em parceria com uma grande rede de apoio formada 
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pela Vara da Infância e Juventude das respectivas cidades oriundas das crianças e adolescentes 

abrigadas; Conselhos Tutelares com agilização nos processos de abrigamento e reintegração familiar; 
Conselho Nacional de Assistência Social que fornece o certificado de filantropia; as comunidades em 
geral; Secretaria de Educação do Município de Guarabira; Prefeitura Municipal de Guarabira; FUNCEP - 
Governo do Estado com apoio financeiro e outros.  

O corpo técnico do Atendimento Dia e Integral é composto por um psicólogo que desenvolve 
atendimentos individuais e em grupo, bem como formação continuada para pais e mães sociais. No 
Atendimento Integral são: 2 pais sociais e 3 mães sociais, com carga horária de 24/24 cada, sendo 2 
em cada casa e 1 apoio. No Atendimento Dia são 4 educadores, carga horário de 40 horas semanais. 

Uma vez por semana é realizada uma reunião sócio educativa com as mães e pais sociais e 
educadores, na qual estes recebem informações e treinamento funcional para adequação do trabalho 
que realizam. São também repassadas orientações diárias sobre as intervenções que devem ser 
desenvolvidas junto aos abrigados que apresentarem comportamentos antissociais, problemas 

escolares, de saúde e recém abrigados.  
  Entretanto, foram desenvolvidas ao longo do ano várias atividades, todas com o intuito 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 adolescentes, 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 colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão''. 

2.2.2 Quais as medidas e atividades realizadas? 

 O foco da AMECC é defender os direitos de crianças e adolescentes, por esse motivo, em 2015 
nos preocupamos em oferecer diversas atividades direcionadas para as nossas crianças e 
adolescentes.  
 

o Todos os acolhidos foram matriculados na escola em suas respectivas séries. No atendimento 
Integral 11 abrigados estudaram na escola São Rafael e 12 em escolas públicas do município de 

Guarabira. No atendimento Dia 43 crianças estudaram na escola São Rafael. 

o Momentos de lazer proporcionaram interação, solidariedade, companheirismo e alegrias em 

todos os níveis sociais para nossas crianças e adolescente. Em 2015 realizamos a colônia de 
férias para 23 abrigados na praia da Baia da Traição (momentos de brincadeiras, bingos, jogos 
educativos, passeios, entre outros foram proporcionados); em finais de semana alternados 

nossos abrigados foram a piscina da Chã do Bodeiro localizada na cidade de Guarabira por 8 
vezes; passeios para praia de Coqueirinho (2 vezes);  praia de Camurupi (1 vez); praia barra de 
Camaratuba (2 vezes); cachoeira do Roncador  (1 vez) e Ouricuri (1 vez); Zoológico em João 
Pessoa (2 vezes); cinema na cidade de João Pessoa (1 vez); no dia 12 comemoramos o dia da 

criança no balneário de Santa Rita, participaram desse passeio 65 crianças (Atendimento Dia e 
Integral), foi um momento de muita alegria e interação; idas a pizzarias e sorveterias; 
churrascos, brincadeiras e gincanas no sitio; visitas a locais públicos, por exemplo, à bibliotecas, 
ao Museu Santuário Frei Damião e ao Santuário de Padre Ibiapina em Santa Fé em Arara, 

parques de diversões, além de atividades esportivas no campo de futebol, ginásio de esporte e 
quadra de vôlei da AMECC. Esses momentos lúdicos estimulam as crianças e adolescentes, 
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também contribuindo num melhor rendimento escolar; 

o Participação ativa dos abrigados em momentos culturais e místicas como a paixão de cristo, São 
João, Dia das Crianças, Natal, dia dos pais no 2º domingo e agosto, dia das mães no 2º domingo 

de maio, celebrações e missas internas e externas sempre respeitando a opção religiosa de cada 
um; 

o Reuniões semanais com os pais e mães sociais juntamente com os técnicos do abrigo para 

organizar a rotina da casa, resolver conflitos, bem como restabelecimento de regras de 
convivência; 

o Acompanhamento psicológico interno das crianças e adolescentes acontece de forma individual 
e em grupo. Semanalmente é trabalhado com as crianças e adolescentes das casas lares 

Atendimento Dia e integral “Educação dos Sentimentos” com o objetivo de aperfeiçoar e educar 
os sentimentos que está intimamente ligado a construção de valores e reconhecimento das 
emoções. O acompanhamento psicológico interno mostrou-se interventivo, uma vez que se 
posiciona na garantia, defesas e execução dos direitos das crianças e dos adolescentes, sendo 

extensivo aos familiares dos acolhidos. 

o O atendimento psicológico externo no ano de 2015 foi realizado fora da instituição. Esses 

encaminhamentos deram-se pelo fato desses abrigados apresentarem comportamento 
agressivo, ansiedade excessiva e historias de vidas estarrecedoras. Todos os atendimentos 
psicológicos foram concentrados na cidade de Guarabira. Há alguns anos os abrigados eram 

encaminhados para cidade de João Pessoa. A mudança dos atendimentos para Guarabira nos 
trouxe uma economia considerável, crianças satisfeitas atendidas por psicólogos competentes 
sem viagens longas. No total 8 crianças e 1 adolescente foram atendidos de acordo com seu 
quadro específico, totalizando no ano 237 sessões; 

o Visitas domiciliares feitas pelos técnicos das casas de acolhimento a algumas famílias dos 
abrigados – A preservação de vínculos familiares e o não desmembramento de grupo de irmãos, 

previstos respectivamente nos incisos I e V do artigo 92, correspondem ao direito da criança e 
do adolescente de ser criado e educado no seio de sua família natural. O abrigo é uma medida 
provisória e como vemos o amor das crianças e adolescentes pelas famílias e a vontade de voltar 
para casa, fazemos sempre visitas ás famílias, é feito o possível para que a família se restabeleça 

e que essa criança possa voltar ao convívio familiar. Percebemos que essas visitas fortalecem os 
laços afetivos entre o abrigado e a família; 

o O Projeto 14 +, preparando o futuro profissional de nossos adolescentes, iniciou em maio de 

2015 com o objetivo de inseri-los no mercado de trabalho através do Jovem Menor 
Aprendiz/estágios em empresas/cursos profissionalizantes. Deu-se inicio a preparação interna, 

onde foi elaborado um catálogo “perfil 14+ jovem aprendiz”. Oferecemos cursos de pedreiro e de 
pintura em cerâmica e tela, flores em EVA; computação (SENAC, ACEG e GOLD), Aprender a 
empreender (SEBRAE online) e estagio de mecânica (KAL MOTOS). Nosso projeto tem como 
foco proporcionar aos nossos jovens a oportunidade de adquirirem conceitos teóricos e práticos, 

qualificando-os para a vida profissional, e assim promovendo sua inclusão social. 

o Em 2015 o cardápio da alimentação saudável das casas lares, foi dado continuidade com afinco, 

respeitando dietas especiais para crianças com quadro de desnutrição. O projeto alimentação 
saudável iniciou no ano de 2014;  

o Comemoração dos aniversariantes do mês, onde pais e mães sociais são responsáveis na 

preparação desse momento tão especial para cada um dos nossos abrigados.   
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o Para atendimentos médicos, odontológicos e farmacêuticos 2015 foram encaminhados 6 

abrigados que apresentaram problemas de saúde para Policlínica TOP Mais em Guarabira e 3 
fizeram tratamento odontológico; 

o Formação continuada para os pais e mães sociais foi oferecida com intuito de aprofundar 

conhecimentos acerca de como lidar com crianças e adolescentes que se encontram em situação 
de abrigamento, buscando compreender a função do cuidador neste contexto. 

o Reformas nas casas lares Atendimento Dia e Integral, onde foram feitos reparos internos e 

externo nas 4 casas do Atendimento Dia e nas 2 do Atendimento Integral; pintura total das 
casas, São José, Nossa Senhora da Luz, Menino Jesus e São Francisco; compra de utensílios 
domésticos, cama, mesa e banho para as seis casas lares. Nosso objetivo é proporcionar para 

nossas crianças e adolescentes um lar agradável para se viver.  

o A Reforma do ginásio de esporte foi realizado tendo em vista que as crianças e os adolescentes 

da AMECC, praticam atividades semanais de futebol, voleibol, basquete e capoeira no ginásio de 
esporte. São atividades realizadas para entretenimento, desenvolvimento físico, mental e cultural 
de nossas crianças e adolescentes. O ginásio encontrava-se com a estrutura física interna 

precisando de alguns reparos (pintura dos portões e paredes, conserto dos banheiros, na parte 
elétrica e calçada).    

o Reuniões mensais para tratar do desenvolvimento pessoal, profissional e educacional dos 

abrigados. Foram realizadas pela gerência e o corpo técnico do abrigo, por casa lar Atendimento 
Integral,  para analisar e acompanhar  junto aos pais sociais o desenvolvimento de cada criança 
e adolescente na Educação - monitoramento do aprendizado  escolar, verificar quais as 

dificuldades existentes na aprendizagem com relação ao raciocínio logico, leitura e escrita, e 
encaminhamento para reforço escolar; futuro profissional - buscar parcerias na cidade de 
Guarabira “Projeto 14+” para inserção de nossos adolescentes no mercado de trabalho; 
Reintegração familiar - com intuito de fortalecer os vínculos familiares para uma possível 

reinserção no convívio com a família; comportamento -  muitas crianças e adolescentes chegam 
no abrigo e reproduzem os conflitos que vivem em sua família de origem. Os pais sociais através 
de seu exemplo mostram, ao longo do processo de convivência, que há maneiras melhores de se 
expressar e de resolver os conflitos e os problemas; 

o Foram realizadas três Audiências Concentradas em 2015. Normalmente a cada seis meses é 

reavaliada a possibilidade de reintegração familiar de cada abrigado. As audiências foram 
realizadas nos dias, 04 de março, 14 de maio e 24 de novembro pela Vara da Infância e 
Juventude das cidades de Sapé, Guarabira e Alagoinha, todas para tratar e buscar resolutividade 
para os casos dos acolhidos na Instituição; 

o Momentos de lazer para as mães e os pais sociais fazem parte da nossa dinâmica de trabalho. 
Comemoramos o dia das mães, dia dos pais e o dia do trabalhador; 

o Aulas semanais de Capoeira, atividade desenvolvida com caráter socioeducativo e pedagógico, 

que ajuda no desenvolvimento físico, cultural e mental. Foi realizado nos dias 14, 15 e 16 de 
agosto, o batizado internacional de capoeira;  

o Aulas semanais de música, atividade oferecida às crianças e adolescentes abrigadas, 

desenvolvendo caráter socioeducativo e pedagógico, com desenvolvimento em percussão, ritmo 
e canto através da Banda afro-brasileira "Erê";  

o O reforço escolar acontece em horário oposto ao da escola. Foi oferecido, de forma particular, de 

segunda a sexta, para 4 abrigados da casa lar integral São Gabriel e 4 da casa lar São Rafael, 
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visando superação das dificuldades no nível da leitura, escrita, português e matemática.  

o Confraternização natalina realizada no dia 22 de dezembro na praça 23 de julho direcionada para 
todos as crianças e adolescente do Atendimento Dia e Integral, junto aos pais e mães sociais. 

2.2.3 Quais os resultados alcançados e impactos causados pelo projeto? 

o Crianças com experiência de rua voltaram a ter um ritmo escolar - Devido a cultura do diálogo 

constante entre pais e mães sociais e ao acompanhamento psicológico, os abrigados que 
moravam nas ruas conseguiram se estabelecer na escola São Rafael, sentir-se confortáveis, 

acolhidos e amados. Tudo isso resultou também, em um comportamento social melhorado, 
bom relacionamento com os irmãos, pais e mães sociais.  

o 100% dos abrigados estudando, boa parte de acordo com a sua faixa etária - Algumas crianças 

que chegam em nosso abrigo já têm vivência de rua. As vezes ficam anos fora da sala de aula. A 
inclusão na vida escolar é um desafio. Por isso, oferecemos um reforço escolar especial, tendo 

como finalidade, fazer com que todos os abrigados gozem ao menos de uma educação básica.  

o Autoestima elevada de muitas crianças e adolescentes – Crianças e adolescentes autoconfiantes, 

acreditando em sua capacidade e sentindo-se seguros a cada desafio proposto. Tendo como 
exemplos: o abrigado Diego que em homenagem aos 25 da AMECC, apresentou-se no dia 11 de 
novembro na câmara municipal dos vereadores representando todas as crianças e adolescentes 
acolhidas; crianças se apresentando nos grupos de capoeira, nos desfiles da banda Erê, em 

danças tradicionais, como São João, nas leituras em sala de aula e nas missas. Crianças e 
adolescente que mal falavam, pouco se expressavam, conseguiram conquistar sua 
autoconfiança. 

o Pais sociais motivados, com maior compromisso, autoconfiança e responsabilidade – Salário 

justo com pagamento pontual, formação continuada, momentos de lazer e um bom trabalho em 

equipe criaram estabilidade e motivação. Os fortes laços afetivos visíveis entre as crianças e 
adolescentes com os pais e mães sociais são indicadores de que para eles o serviço na AMECC é 
bem mais do que um emprego comum.   

o Reaproximação das famílias - O acompanhamento das famílias em alguns casos dos abrigados 

faz parte do trabalho da AMECC. Nas chamadas “integrações familiares” a maioria dos 
abrigados permanece com os seus familiares. Em 2015 convidamos os familiares para 

participarem dos eventos realizados pela AMECC fortalecendo os laços. O diálogo com alguns 
familiares provocou uma mudança de comportamento, criando esperança que um dia o juiz da 
Vara da Infância possa permitir a volta de alguns jovens a convivência com sua família de origem 
ou substituta.  

2.2.4 Quais as dificuldades enfrentadas? 

  No dia 2 de fevereiro de 2015 o egresso Clécio foi assassinado por divida com drogas. Nesse 

contexto, o uso e tráfego de drogas, infiltrado em quase todos os municípios do Brasil, continua sendo 
um fenômeno que atrapalha de forma devastadora o desenvolvimento sadio de algumas crianças e 
adolescentes. A AMECC encontra-se em um lugar arrodeado de “bocas de fumo” (lugares onde 
vendem-se drogas), realidade constante nos bairros populares de Guarabira.   

2.2.5 Quantas crianças foram beneficiadas? 

No ano 2015 foram beneficiadas um total de 66 crianças e adolescentes nas 6 casas lares. 



 
 

9 de 41 | Projeto Abrigo Esperança Pe. Ibiapina 
 

 

Devido a 4 desligamentos (3 reintegrações familiares e 1 desligamento por maior idade) fechamos o 

ano com 62. Foram 23 em Atendimento Integral e 43 em Atendimento Dia. Veja os seguintes anexos 
para mais detalhes: 

o Página 20, visão global das crianças e adolescentes atendidos 

o Página 21, lista completa das crianças e adolescentes em casas lares atendidas  
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3 PROJETO ESCOLA SÃO RAFAEL 
 A Escola São Rafael oferece educação formal para 
alunos do Abrigo Esperança Pe. Ibiapina e para alunos das 

comunidades desfavorecidas de Guarabira da pré-alfabetização 
até 5º. A pedagógica da Escola São Rafael com caráter público é 
voltada para as necessidades especiais de crianças com um 
histórico de vulnerabilidade. Ela funciona em estreita 

cooperação com a Prefeitura Municipal de Guarabira. 

3.1 Quais os objetivos do projeto Escola São Rafael? 

� Promover educação formal de alta qualidade para crianças e adolescentes da AMECC e os bairros 

vizinhos da educação infantil até a primeira fase do ensino fundamental. 

3.2 Realização  

3.2.1 Como o projeto Escola São Rafael foi realizado? 

No ano de 2015 foram beneficiadas com aulas em período integral 148 da Educação Infantil, 

bem como do 1º ao 5º ano, nos turnos, manhã e tarde. 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. 
Foi observado pelos professores no ano de 2015 que a interação com os amigos se dá a ampliação de 
laços afetivos que as crianças podem estabelecer com as outras crianças e com os adultos.  

A escola São Rafael trabalha junto as crianças para um ensino-aprendizagem de valores. Ela 

tem por uma das finalidades o desenvolvimento pleno do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o mundo, estimulando o desenvolvimento, compreendendo sua 
singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades e virtudes necessárias para a vida em 
sociedade. A criança é bem atendida em nosso ambiente escolar, considerada um cidadão, enquanto 

cresce ela se depara com fenômenos, fatos e objetos do mundo. Desse modo, ocorrem mudanças 
fundamentais no seu modo de conceber o seu contexto social, a natureza e a cultura. 

Contudo, pais participaram de forma ativa na vida escolar de seus filhos. Compareceram em 
porcentagem alta das reuniões bimestrais; com incentivo do corpo docente, cuidaram da saúde de 

seus filhos (em parceria com Posto de Saúde da Família); enfim através de vários projetos pedagógicos 
os pais fizeram-se presentes no processo educacional durante todo o ano letivo. A integração da 
família no processo de aprendizagem faz parte do nosso projeto pedagógico. Assim em 2015 tivemos 
como foco: 

o Promover a integração entre família e escola, estimulando o rendimento e o comportamento 

escolar;   

o Homenagear as famílias e demonstrar a elas a necessidade da vivência delas na vida escolar dos 

filhos, visando desenvolver nos alunos os aspectos cognitivos, afetivo e ético;  

o Trabalhar o lógico-matemático, linguística e produção de textos coletivos;  

o Orientar os alunos sobre os direitos e deveres de cada um;       

o Adotar atitudes de solidariedade, companheirismo, respeito e cooperação;  
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o Aprender a resolver conflitos por meio do diálogo, ouvir e respeitar os outros.  

O espaço físico da nossa escola formadora de cidadãos é acolhedor, porque tem salas amplas, 
espaços lúdicos, um ginásio, um campo de jogos e uma zona verde que permite dinamizar e cuidar de 

hortas.  
Pelo caráter público da Escola São Rafael, o principal parceiro é a Prefeitura Municipal de 

Guarabira. A mesma concedei, no ano de 2015, em nível histórico, um total de 25 funcionários para 
escola e creche. O programa “Mais Educação” enriqueceu o ensino integral. Outros parceiros 

importantes foram as universidades IFBP e UEPB e o Posto de Saúde da Família (PSF), entre outros. 

3.2.2 Quais as medidas e atividades realizadas? 

No ano de 2015 a Escola São Rafael, atendeu em período integral crianças da AMECC e crianças que 
vivem em vulnerabilidade social nos bairros vizinhos. Durante todo o ano letivo foram desenvolvidas 
várias atividades dentro do nosso conceito de projetos pedagógicos, entre elas: 

o Projeto cultura afro-brasileira -  O projeto incluiu aulas específicas sobre a historia e cultura afro-

brasileira, sobretudo música e dança, através da análise de textos e filmes.  

o Projeto Historia e Cultura Indígena - Durante um mês os docentes e discentes trabalharam, em 

sala de aula, o entendimento da importância da população indígena brasileira para formação de 

nossa sociedade.  

o Projeto Meio Ambiente para a Educação Infantil e Séries Iniciais - A Escola São Rafael, em 

parceria com a associação AFINK, entregou as crianças mudas de plantas frutíferas para a 
promoção do reflorestamento do ambiente onde vivem.   

o Projeto de Incentivo a leitura - Estabelecimento de uma cultura de leitura entre os alunos, através 

de uma semana de leitura em sala de aula envolvendo a família, ida dos alunos a biblioteca 
pública do município;  

o Projeto de Extensão Escola, Família e Comunidade - Com o intuito de fortalecer a relação entre 
os parceiros, a escola São Rafael levou os alunos á comunidade, para que a mesma participe do 

processo educativo de seus filhos;  

o Projeto Horta orgânica escolar - Tendo como foco incentivar a educação ambiental de consumo 

de alimentos saudáveis;  

o Conhecimento além dos muros da escola - Projeto “Ônibus do Saber”, importante instrumento 

do processo educativo e pedagógico.  

3.2.3 Quais os resultados alcançados e impactos causados pelo projeto? 

o Frequência escolar acima da média (95%) durante o ano letivo -  A inclusão da família e o 

oferecimento do ensino integral (manhã e tarde) com oficinas de capoeira, horta, informática, 
letramento, música, matemática, entre outras atividades, levaram esse índice elevado na 
frequência de nosso alunado; 

o Maior apoio dos pais no aprendizado dos alunos -  A participação dos pais na educação formal 

dos filhos em 2015 foi constante e consciente. As famílias, oriundas de comunidades populares, 

fizeram-se presentes durante todo ano letivo no processo educacional, participando das reuniões 
bimestrais, além dos projetos pedagógicos. Assim a escola exerce uma função educativa junto 
aos pais, discutindo, informando, aconselhando, encaminhando os mais diversos assuntos, para 
que família e escola, em colaboração mútua, possam continuar a promover uma educação 

integral da criança; 
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o Corpo docente com conhecimento atualizado através da formação continuada e parcerias - Ao 

decorrer do ano o corpo docente da escola participou de 15 formações, entre elas: Workshop 
Cuidando do Professor: Uma reflexão acerca das percepções e das experiências vividas pelos 

docentes; Curso sobre conflito escolar: A importância da interdisciplinaridade na formação 
docente; I Seminário de Educação Infantil realizado no Município de Guarabira: Espaço pra 
discussão das praticas pedagógicas; Formação sobre as implicações pedagógicas nas avaliações:  
Qualidade na Educação: Uma nova abordagem; Formação sobre liderança e ética nas relações 

docentes e aluno no ensino fundamental. Essas e outras formações contribuíram para que o 
professor fosse facilitador na preparação do educando nesse processo de ensino aprendizagem; 

o Identificação e conhecimento da cultura brasileira - Durante o ano foi desenvolvido dentro da 

escola o projeto Historia e Cultura afro-brasileira e suas manifestações, rituais e costumes 
africanos. Incluímos aulas específicas sobre a história e cultura afro-brasileira, sobretudo musica 

e dança, analise de textos e filmes. Ao decorrer desses projetos percebemos uma identificação 
mais ampla do alunado com a cultura brasileira;  

o 30 crianças aprenderam a nadar – Aulas semanais realizadas em parceria entre a Secretaria 

Municipal de Educação e a Escola São Rafael, resultaram em 30 crianças que hoje sabem nadar. 
O corpo docente da escola percebeu que a natação melhorou o condicionamento de nossos 
alunos e ajudou no desenvolvimento físico e mental; 

o Comportamento solidário entre os alunos - Em 2015 recebemos alunos oriundas de outras 

escolas com comportamento antissocial e agressivo. Foi realizado um trabalho de socialização, 
respeito mútuo, compromisso e responsabilidade, onde o objetivo era que o aluno, entender-se 
cidadãos ativos no processo ensino-aprendizagem, socializando conhecimentos e construindo 
um posicionamento crítico frente a qualquer assunto em estudo, quer seja ou não por eles 

vivenciados. Contudo, várias habilidades foram descobertas, talentos foram aflorados, houve 
uma interação significativa entre professores e educandos, resultando em alunos mais 
solidários, com comportamento respeitoso e comprometidos com a escola; 

o Diminuição de violência doméstica - Mães e pais dentro do ambiente escolar aprenderam 

formas alternativas de tratar seus filhos sem agredi-los. A diminuição desse tipo de agressão é 
observada com alegria pelo corpo docente da escola;  

o Alunos tem consciência diferenciada pelo meio ambiente – A Escola São Rafael entregou as 

crianças mudas de plantas frutíferas doadas pela Associação AFINK, para a promoção do 
reflorestamento da nossa região. Foi observado no rosto de cada criança a alegria e a 
responsabilidade de cuidar do ambiente onde vive. Varias crianças ainda levaram mudas para 
serem plantadas nos quintais de suas casas;  

o Alto índice de participação no programa Mais Educação - Uma estratégica educacional 
inovadora, criativa e dinâmica, resultou em alunos comprometidos participando acima do 

esperado das oficinas oferecidas. O programa Mais Educação contribuiu fortemente no processo 
de ensino aprendizagem de nossos alunos. O projeto Lendo Brincando: Cordel, Repentes e 
Emboladas apresentou como proposta de atividade pedagógica, a musicalidade e a cultura 
popular presente nesse rico patrimônio nordestino. As crianças e adolescentes apresentaram-se 

no teatro Geraldo Alverga em Guarabira com dança e em seguida apresentação do Cordel: 
AMECC 25 anos acolhendo crianças e adolescentes de autoria de Chico Mulungu. 
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3.2.4 Quais as dificuldades enfrentadas? 

A violência nos bairros circunvizinhos a AMECC é um grande desafio. No ano de 2015, 

mais uma vez, foi um ano violento. No Bairro Nossa Senhora Aparecida, vizinho a AMECC, 
aconteceram dois assassinatos, realidade cruel e acima de tudo assustadora. Os vizinhos 
assistem os assassinatos, mas, pela “lei do silencio” não denunciam. Esses acontecimentos 
violentos, no meio das famílias do alunado, dificultam a rotina escolar. 

3.2.5 Quantas crianças foram beneficiadas? 

Em 2015 foram atendidas um total de 148 crianças e adolescentes na Escola São Rafael. Sendo, 

41 na pré-alfabetização, 13 no 1º ano, 14 no 2º ano, 32 no 3º ano, 28 no 4º ano e 20 no 5º ano. Veja a 
lista de todos os alunos na página 24 indicando a sua participação nas atividades de reforço, 
informática, capoeira, banda e horta. 
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4 PROJETO CRECHE SÃO MIGUEL 
A Creche São Miguel atende crianças entre 1 e 4 anos dos 

bairros vulneráveis ao redor da AMECC e assim com a Escola 

São Rafael funciona, em caráter público, com a Prefeitura 
Municipal de Guarabira. Busca oferecer uma oportunidade 
virtuosa de vida para as crianças atendidas, além de um 
desenvolvimento digno em todos os aspetos na primeira 

infância, fase tão determinante da vida.  

4.1 Quais os objetivos do projeto? 

� Contribuir para o desenvolvimento cognitivo, físico e afetivo de crianças de 01 á 4 anos de idade, 

oriundas de comunidades vulneráveis. 

4.2 Realização  

4.2.1 Como o projeto foi realizado? 

As crianças na Creche São Miguel da AMECC permanecem em tempo integral, voltando para 

suas casas diariamente. A creche oferece uma educação de qualidade marcada pelo respeito e 
dignidade diante desses indivíduos. 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". É exatamente respeitando os direitos da criança, como pede-se em seu Estatuto, que na 

Creche São Miguel procuramos todos os dias realizar os direitos das nossas procuramos todos os dias 
realizar os direitos das nossas crianças:  

o à brincadeira; 

o a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante; 

o ao contato com a natureza;  

o a higiene e à saúde;  

o a uma alimentação saudável;  

o a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão;  

o ao movimento em espaços amplos;  

o à proteção, ao afeto e à amizade; 

o a expressar seus sentimentos;   

o a uma especial atenção durante seu período de adaptação à creche;   

o a desenvolver sua identidade. 

  A formação continuada para os educadores da creche no decorrer do ano letivo resulta em um 
corpo docente preparado para o ensino na educação infantil, na verdade, é a nossa maior contribuição 
ao desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo de cada criança beneficiada.  
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4.2.2 Quais as medidas e atividades realizadas? 

A Creche São Miguel acolheu as crianças que vivem em vulnerabilidade social nos bairros 

vizinhos a AMECC durante 204 dias do ano 2015 em Atendimento Integral. As mais importantes das 
atividades para dar qualidade a esse atendimento foram:  

o Formação Continuada para a equipe de educadores da creche – Workshop Cuidando do 

Professor: Uma reflexão acerca das percepções e das experiências vividas pelos docentes, I 
Seminário de Educação Infantil realizado no Município de Guarabira: Espaço pra discussão das 
praticas pedagógicas e Cursos de formação continuada (pedagogia, psicopedagogia); 

o Projeto Meio Ambiente para a Educação Infantil - A creche São Miguel entregou as crianças 

mudas de plantas frutíferas para a promoção do reflorestamento do ambiente onde vivem; 

o Medidas de saúde preventiva - Todos os meses os agentes da Pastoral pesam as crianças 

beneficiadas pela Creche monitorando eventuais anormalidades; 

o Ampliação do espaço físico da creche - Com o designo de oferecer melhores condições físicas e 

estruturais, foi criado espaço para mais duas salas de brincar e um banheiro para higiene diária 
das crianças atendidas. 

o Brincadeiras ao ar livre – Sabendo da importância do contato com a natureza para o 

desenvolvimento na primeira infância, criou-se uma rotina diária de brincar ao ar livre com 
novos brinquedos e espaços de sombra. 

4.2.3 Quais os resultados alcançados e impactos causados pelo projeto? 

o Atendimento Integral - Marcamos uma frequência de 90% das crianças durante o ano 2015. 

Esse é o nosso grande diferencial, atende-se prontamente de segunda a sexta com carinho as 
famílias e as crianças beneficiadas. Dessa forma, contribuímos indiretamente no crescimento 

econômico e pessoal da família; 

o Crianças Saudáveis e frequência normal na creche devido medidas de saúde preventiva- Fez 

parte do nosso cuidado com a saúde das crianças a vacinação no ambiente da AMECC, saúde 
bucal com controle por profissionais, alimentação saudável e higiene pessoal em geral. Assim, 
por exemplo, as crianças da creche têm um sorriso bonito com dentes saudáveis, mais saúde, 

qualidade de vida; 

o Educadoras atualizadas através de varias formações - Equipe motivada com alto nível 

profissional - Focando em uma educação de qualidade para nossas crianças foi priorizado 
também o processo de formação do professor que engloba a interação entre o conhecimento 
teórico e prático, fazendo-o desenvolver habilidades para saber lidar com as diferentes 
situações que surgem na atuação da prática docente. Em 2015 nossos educadores participaram 

de várias formações, sempre em busca de uma formação de qualidade, inovadora e dinâmica. 
Nesse sentido, sabe-se que a evolução de suas competências tende a ampliar o seu campo de 
trabalho; 

o Diminuição da violência doméstica contra as crianças - Mães e pais dentro do ambiente da 

creche aprenderam formas alternativas de tratar seus filhos sem agredi-los. A diminuição desse 

tipo de agressão é observada pelos educadores da creche; 

o Desenvolvimento físico e mental adequado a sua faixa etária - O cuidado com a saúde das 

crianças, através da vacinação no ambiente da creche, saúde bucal com controle por 
profissionais, alimentação saudável, higiene pessoal em geral e muitas brincadeiras em grupo 
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contribuem fortemente para o bom desenvolvimento físico, mental e social das crianças 

atendidas.  

4.2.4 Quais as dificuldades enfrentadas? 

No ano de 2015 uma das dificuldades enfrentadas pela equipe docente da Creche foi a violência 
silenciosa nas comunidades vizinha a AMECC. Esse tipo de violência afeta diretamente as famílias e é 
múltiplos de vários fatores: Pobreza extrema; Separação do casal; Aspectos sociais e culturais; 
Características individuas (temperamento difícil, retardo mental, hiperatividade, entre outros); Crises 

financeiras. Diante dessas situações esperamos que o cuidado que as crianças recebem na creche, o 
carinho, as três refeições, a higiene e companheirismo contribua no seu desenvolvimento e influencie 
eventualmente no comportamento dos próprios pais.  

4.2.5 Quantas crianças foram beneficiadas? 

No ano de 2015 foram matriculadas 70 crianças na Creche São Miguel. Veja na página 29 a lista 
das crianças da Creche São Miguel.  
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5 CONCLUSÃO  
 
Como está garantida a sustentabilidade do projeto, referente a sua autonomia financeira, manutenção 
de infraestrutura e investimentos, responsabilidades dos envolvidos no projeto? 
 

No dia 13 de novembro 2015 foi celebrado o 25º aniversário da AMECC. Essa semana de festa 
foi marcante para as crianças e adolescentes da nossa instituição, como também para as crianças 

convidadas de outras instituições. Nos alegramos com a grande participação da população local e das 
homenagens na Câmera Municipal de Guarabira. Foi um momento de celebração da colaboração da 
AMECC com a rede local de todos os atores preocupados com o bem-estar de crianças e adolescentes 
em situações desfavorecidas nessa região. 

No ano 2015 percebemos um aumento da demanda em acolhimento. Cinco vezes tivemos que 
dizer “não” ao acolhimento de uma criança, deu-se o fato das casas estarem superlotadas. Como 
consequência, em 2016, queremos aumentar a capacidade de acolhimento integral em casa lar.  

Em outubro 2015 recebemos uma fiscalização da Coordenadoria da Infância e Juventude do 

Tribunal da Justiça da Paraíba. Entre outros, nos incentivou a aumentar a nossa equipe técnica, 
atividade planejada para 2016. Queremos ser referência em acolhimento em casa lar na região. Por 
isso nos alegramos com os elogios recebidos e pelo fato de poder cumprir brevemente com os pontos 
criticados.  

Continuamos no nosso caminho de sustentabilidade, ou seja, de enraizar ainda mais o 
trabalho da AMECC dentro do seu ambiente institucional de Guarabira e da região. Enraizar significa 
intensivar e aumentar o trabalho em rede, seja na busca de parceiros para inserir os adolescentes em 
seu primeiro emprego, ou na colaboração com a rede pública para a reintegração familiar. Enraizar 

também quer dizer, construir uma estabilidade financeira local, buscando novas fontes de custear o 
serviço prestado as crianças e adolescentes. É importante, na medida do possível, ver como as gestões 
públicas possam, passo a passo, assumir as suas responsabilidades.  

No ano de 2015, a AMECC recebeu do Estado da Paraíba, através do seu Fundo de Combate e 

Erradicação de Pobreza (FUNCEP), 420 mil Reais para alimentação, vestuário, medicamentos, material 
de limpeza e material didático. A Prefeitura Municipal de Guarabira cedeu 25 funcionários e pagou o 
aluguel do espaço na AMECC onde funcionam a escola e a creche pública. No funcionamento das 6 
casas lares a contribuição foi de 26.220 reais em 2015 que corresponde a um valor de 

aproximadamente 35 reais por criança por mês. Doações da Alemanha, transferidos trimestralmente 
através do projeto P27H dos Reis Magos, cobriram 70% dos custos totais do trabalho. Foram 
transferidos 1,38 milhões de reais no ano 2015.  

Para a manutenção do espaço físico da instituição em 6 hectares, juntamos um pedreiro a 

nossa equipe de manutenção no início do ano 2015. Vimos isso como medida mais efetiva e 
econômica para a manutenção continuada da estrutura física com 6 casas lares, 3 parques, escola, 
creche, ginásio, campo de futebol, espaços de reuniões, secretaria, guarita e ruas.  

No dia 14 de agosto lançamos na AMECC junto as autoridades da cidade e a imprensa local a 

“Campanha Irrigar”, um convênio entre a AMECC e o fornecedor de água (CAGEPA), possibilitando o 
recebimento de doações de pessoas físicas através da conta de água. No final de 2015 alcançamos 
através dessa campanha doações no valor de 4 mil reais mensais. A Campanha Irrigar é uma das 
medidas em nosso caminho para alcançar mais autonomia financeira do exterior que queremos 

reforçar em 2016 e por diante. 
Em nosso caminho de enraizar o trabalho da instituição local, começamos a procurar uma 
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entidade religiosa para assumir a liderança espiritual e administrativa da AMECC. Juntamente com o 

Bispo Diocesano de Guarabira estamos em contato com a congregação Pobres Servos da Divina 
Providência, também conhecido como “Calabrianos” tendo sede brasileira em Porto Alegre. A nossa 
esperança é que os Calabrianos assumam a AMECC, com uma porcentagem significativamente de 
recursos próprios brasileiros, com o intuito de assegurar o trabalho para futuras gerações de crianças e 

adolescentes desfavorecidas nessa região.  
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Lista Global de Crianças e Adolescentes Acolhidos na AMECC em 2015 

 

Crianças e Adolescentes em Atendimento   
    
Casa Lar São Gabriel 11 

Casa Lar São Rafael 11 

Atendimento Integral (m) 22 
    
São José (m) 10 

Menino Jesus (m) 10 

Atendimento Dia masculino 20 
    
Nª Sª da Luz (f) 111 

São Francisco (f) 9 

Atendimento Dia feminino 20 
    
Atendimento Dia (m + f) 40 
    
Casas Lares Total 62 
  
Creche São Miguel 70 
    
Crianças e Adolescentes na Escola São Rafael   
    
Crianças no Pré I 20 

Crianças no Pré II 21 

Crianças no 1º ano 13 

Crianças no 2º ano 14 

Crianças no 3º ano 32 

Crianças e Adolescentes no 4º ano 28 

Crianças e Adolescentes no 5º ano 20 
    
Criads Casas Lares na Escola São Rafael 50 

Criads Comunidades na Escola São Rafael 98 
    

Total Escola São Rafael 148 
    
    
Total Criads na AMECC 229 
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Lista de Crianças e Adolescentes acolhidas em Casas Lares 2015 

 

Nome Casa Lar Entrada Idade Residente Ano Escola 

X 
a 
d 
r 
e 
s 

R 
e 
f 
o 
r 
ç 
o 

C 
a 
p 
o 
 

I 
n 
f 
o 
r 
m 

F 
o 
t 
e 
b 

Alisson 
Ricardo T. Maia São Rafael 07.02.13 9 Guarabira 2º ano São Rafael  x x   
Uélio Emídio 
Pereira São Rafael 19.09.13 9 Araçagi 4º ano São Rafael  x x x x 

Manuel 
Americo de 
Oliveira Filho 

São Rafael 18.10.13 15 Ingá 6º ano CEOA   x x x 

João Vitor dos 
S. Andrade São Rafael 27.06.13 13 Marí 7º ano CEOA  x x x x 

Manoel 
Severino da 
Silva Filho 

São Rafael 05.06.12 16 Marí 7º ano CEOA x  x x x 

João Izidro 
Lopes São Rafael 17.10.12 15 Cuitegí 8º ano CEOA x  x x x 

Alexandre 
Barbosa de 
Souza 

São Rafael 24.04.14 7 Alagoinha 2º ano São Rafael  x x  x 

Diego de 
Macêdo Rocha 
Dantas 

São Rafael 25.11.14 9 Picuí 4º ano São Rafael      

Giliarde 
Severino da 
Silva 

São Rafael 18.12.15 14 Marí 2º ano São Rafael x x x x x 

Wellington de 
S. da Silva São Rafael 26.06.15 11 Ingá 4º ano São Rafael x x x x x 

Miciel Mendes 
Dantas São Rafael 05.06.15 10 Cuité 4º ano São Rafael x x x x x 

José Henrique 
da Silva Lopes São José 13.05.13 8 Guarabira 4º ano São Rafael  x x  x 

Geneziel 
Ferreira Maciel São José 18.12.13 9 Guarabira 4º ano São Rafael  x x x x 

Eliclecio F. da 
Silva São José 24.10.12 11 Guarabira 5º ano São Rafael  x x x x 

José Isaias da 
Silva São José 18.02.13 13 Guarabira 5º ano São Rafael  x x x x 

Caio Ricardo 
de Souza 
Bernardo 

São José 24.10.12 13 Guarabira 5º ano São Rafael  x x x x 

Caio Ricardo 
de Souza 
Bernardo 

São José 24.10.12 13 Guarabira 5º ano São Rafael  x x x x 

Fagner Silva 
Batista São José 24.10.12 11 Guarabira 5º ano São Rafael  x x x x 

Jefferson H. 
Amorin 
Portugal 

São José 24.10.12 11 Guarabira 5º ano São Rafael  x x x x 

Roberto 
Thomas da 
Silva  

São José 03.02.14 6 Guarabira 1º ano São Rafael      

Carlos Marcelo 
Pereira da Silva São José 03.11.14 8 Guarabira 2º ano São Rafael   x x  

Elizeu Dantas 
da Silva São Gabriel 17.08.10 14 Guarabira-Pb 6º ano CEOA x x x x x 
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Alexandre 
Lima da Silva São Gabriel 03.04.13 16 São Bento 7º ano CEOA x x x x x 

José Eduardo 
N. da Silva São Gabriel 18.01.10 14 Guarabira 6º ano CEOA x x x x x 

Eduardo M. do 
Carmo São Gabriel 21.12.15 17 João Pessoa 1º ano 

médio CEG x x x x x 

Carlos Roberto	
Junior São Gabriel 12.02.14 16 Cuiabá 1º ano 

médio 
GEO Santo 

Antônio      

Fabricio	Silva	
Batista São Gabriel 17.01.13 16 Guarabira 7º ano CEOA x x x x x 

Fábio Silva 
Batista São Gabriel 17.01.13 16 Guarabira 8º ano CEOA x  x x x 

João Vitor da 
Silva São Gabriel 03.03.15 14 Guarabira 3º ano São Rafael x x x x x 

Nielson da 
Silva São Gabriel 11.05.15 12 Pilõesinhos 5º ano São Rafael x  x x x 

Francicklin  
Silva Batista São Gabriel 02.12.15 13 Guarabira 5º ano São Rafael x x x x x 

Cosme Alves 
de Oliveiras São Gabriel  16 Sapé 7º ano CEOA  x x  x 

Alicia Jennifer 
A. de Lima São Francisco 06.05.15 8 Guarabira 3º ano São Rafael  x x  x 

Adrielle 
Dantas São Francisco 13.05.13 10 Guarabira 4º ano São Rafael  x x  x 

Mayara Letica 
de S. Gonçalo São Francisco 18.02.13 9 Guarabira 4º ano São Rafael  x x  x 

Joice Kelly 
Ferreira da 
Silva 

São Francisco 06.04.15 5 Guarabira 4º ano São Rafael  x x  x 

Maria 
Gabrielly de O.  
Pereira 

São Francisco 27.10.14 5 Guarabira 2º ano São Rafael  x x  x 

Rayanara 
Ferreira de 
Pontes 

São Francisco 06.04.15 8 Guarabira 3º ano São Rafael  x x  x 

Ortência de 
Araújo  Adelino São Francisco 24.11.14 7 Guarabira 1º ano São Rafael  x x  x 

Francikelvin 
Silva Batista São Francisco 24.10.12 11 Guarabira 4º ano São Rafael   x x  

Kaio Sergio 
Amorim São Francisco 10.06.15 9 Guarabira 2º ano São Rafael  x x  x 

Lorrayne 
Alfredo dos 
Santos  

Nossa Srª da 
Luz 18.02.13 9 Guarabira 5º ano São Rafael  x x x  

Karolaine 
Ferreira de 
Lima 

Nossa Srª da 
Luz 09.02.13 9 Guarabira 5º ano São Rafael  x  x x 

Geisiane 
Ferreira dos 
Santos 

Nossa Srª da 
Luz 06.02.12 10 Guarabira 4º ano São Rafael  x x x  

Myrella 
Serafim de 
Pontes 

Nossa Srª da 
Luz 06.04.15 6 Guarabira 2º ano São Rafael  x x x  

Andressa 
Mayara	da	S.	
Belarmino 

Nossa Srª da 
Luz 18.03.14 8 Guarabira 4º ano São Rafael x x x x x 

Evellyn 
Trajando 
Santos  

Nossa Srª da 
Luz 06.04.15 8 Guarabira 3º ano São Rafael x x x x x 

Gabriele	Kaiane	
L.	da	Silva 

Nossa Srª da 
Luz 05.12.14 9 Guarabira 4º ano São Rafael x x x x x 
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Larissa Vitória 
A. dos Santos 

Nossa Srª da 
Luz 06.04.15 12 Guarabira 5º ano São Rafael x x x x x 

Mª Vitória de 
Lima Andrade 

Nossa Srª da 
Luz 06.04.15 6 Guarabira 3º ano São Rafael x x x x x 

Fernando 
Roque de 
Araújo 

Nossa Srª da 
Luz 18.02.13 10 Guarabira 5º ano São Rafael   x x  

Richard 
Caetano Pedro 

Nossa Srª da 
Luz 03.08.15 6 Guarabira 1º ano São Rafael  x x x  

Niedson 
Everaldo da 
Silva 

Menino Jesus 10.06.15 9 Guarabira 3º ano São Rafael   x x  

José Cleber 
dos Santos Menino Jesus 29.08.11 12 Guarabira 3º ano São Rafael   x x  

Micael Justino 
Gomes Menino Jesus 28.10.13 8 Guarabira 3º ano São Rafael   x x  

Lucas Miguel 
dos Santos Menino Jesus 10.06.15 7 Guarabira 4º ano São Rafael   x x  
Liedson 
Dantas 
Leandro 

Menino Jesus 18.02.13 12 Guarabira 5º ano São Rafael  x x x  

Cauã Wendell 
Bernado de 
Lima 

Menino Jesus 03.11.14 6 Guarabira 1º ano São Rafael      

Leticia dos 
Santos  Menino Jesus 10.07.13 10 Guarabira 5º ano São Rafael  x x  x 

Radja Islaine 
dos Santos  Menino Jesus 18.02.13 9 Guarabira 5º ano São Rafael  x x  x 

Rayssa 
Caetano Pedro Menino Jesus 27.05.15 5 Guarabira 2º ano São Rafael  x x  x 

Richarllyson 
Samuel G. da 
Silva 

Menino Jesus 03.08.15 5 Guarabira 2º ano São Rafael  x x  x 
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Lista das Crianças e Adolescentes na Escola São Rafael 

 

Ano Aluno Idade Residente Natural de Turno 

R 
e 
f 
o 
r 
ç 
o 

C 
a 
p 
o 
e 
i 

I 
n 
f 
o 
r 
m 

B 
a 
n 
d 
a 

H 
o 
r 
t 
a 

1º	
ano	

Andrecio	Pereira	de	
Lima	Filho	 6	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	

Alexandre	Barbosa	de	
Souza	 7	 GBA-Juá	 Alagoinha	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	

Dioclécio	Borges	do	
Nascimento	Neto	 6	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	 Clara	Vitória	da	Silva		 8	 GBA-Juá	

João	Pessoa	-	
PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	

Maria	Gabrielly	de	
Oliveira	Pereira	 6	

GBA-Santa	
Terezinha	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	

Francisco	Francinaldo	de	
Oliveira	Júnior	 7	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	

Habibe	Raiandson	dos	
Santos	 7	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	

Mirella	Serafim	de	
Pontes	 6	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	 Lucas	Miguel	dos	Santos	 7	 Cuitegí	 Cuitegi	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   
1º	
ano	 Maria	Madalena	da	Silva	 7	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	

Marinaldo	Araújo	
Adelino	 7	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	

Maria	Paula	da	Silva	
Gomes	 7	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	   

1º	
ano	

Ortência	de	Araújo	
Adelino	 7	 GBA-Centro	 Guarabira	-	PB	 Manhã	

x	 x	 	   
2º	
ano	 Alisson	Ricardo	Trajano	 9	 GBA-Juá	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	

Caio	Sérgio	Amorim	dos	
Santos	 8	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	

Carlos	Marcelo	Pereira	
da	Silva	 8	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	 Evillyn	Trajano	Santos	 8	 GBA-	Nordeste	I	

João	Pessoa	-	
PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	 Maria	Vitória	de	Lima	 6	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	

Raynara	Ferreira	de	
Pontes	 8	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	

Maria	da	Vitória	Silva	
Luna	 9	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	 Luane	Thais	Costa	Silva	 7	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	

Marcone	da	Silva	Pereira	
Filho	 7	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	

Maria	Vitória	Silva	da	
Cunha	 7	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	

Nicoly	Rodrigues	
Bernardo		 8	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	

Mikael	dos	Santos	
Barbosa	 8	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Pilões	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

2º	
ano	

Ramon	Victor	
Vasconcelos	Alves	 8	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	
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2º	
ano	

Alicia	Jennifer	Araújo	de	
Lima	 7	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 	  x	

3º	
ano	 Adrielle	Dantas		 10	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Andressa	Mayana	de	S.	
Belarmino	 8	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	 Bruno	Vinicius	Silva	Diniz	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Carlos	André	Lima	da	
Silva	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Cleyton	Gutemberg	
Pereira	da	Silva	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	 Diego	de	Macedo	Rocha	 9	 GBA-Juá	 Picuí	-	PB	 Manhã	 x	 	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Geisiane	Ferreira	dos	
Santos	 11	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Reynan	Ferreira	de	
Pontes	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Gabriele	Kauany	
Leodegário	Silva	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	 Genaziel	Ferreira	Maciel	 9	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Gustavo	Fagundes	da	
Cunha	 10	 GBA-Nordeste	I	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Manhã	

x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Joice	Kelly	Ferreira	da	
Silva	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

José	Henrique	da	Silva	
Lopes	 8	 GBA-Centro	

João	Pessoa	-	
PB	 Manhã	

x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Kaio	Sérgio	Amorim	dos	
Santos	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Laís	Vitória	de	Souza	
Ferreira	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Lisandra	Gabriely	A.	
Muniz	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Maicon	Jhordan	Araújo	
de	Lima		 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Mayara	Leticia	de	S.	
Gonçalo	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	 Micael	Justino	Gomes	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Rikelmy	Dantas	Barbosa	
de	Lima	 9	 GBA-Centro	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Sandriele	Maria	de	
Sousa	Santos		 8	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	 Pedro	Henrique	de	Lima	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Stheffany	Ferreira	da	
Silva	 8	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	 Uélio	Emídio	Pereira	 10	 GBA-Juá	 Araçagi	-	PB	 Manhã	 x	 	 x	 	 x	

3º	
ano	

Wendilly	Carla	Silvestre	
da	Costa	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Manoelly	Leitão	
Nascimento	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Niedson	Everaldo	da	
Silva	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Rickelmy	Emanuel	
Soares	Viana	 8	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	

Walison	Carlos	Silvestre	
da	Costa	 11	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

3º	
ano	 Miciel	Mendes	Dantas	 9	 GBA-Juá	 Cuité-PB	 Manhã	 x	 	 x	 	 x	
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3º	
ano	 Welling	S.	Silva		 9	 GBA-Juá	 Ingá-PB	 Manhã	 x	 	 x	 x	 x	

3º	
ano	 Nielson	da	Silva	 12	 GBA-Juá	

Pilõezinhos	-	
PB	 Manhã	 x	 	 x	 	 x	

4º	
ano	

Ana	Kessily	Silvestre	da	
Silva	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Francisco	de	Assis	da	
Silva	 13	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Eliclécio	Feliciano	da	
Silva	 11	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Fernando	Roque	de	
Araújo	Misael	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Francielly	de	Sousa	
Bernardo	 10	

GBA-Santa	
Terezinha	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Francikelvin	Silva	Batista	
10	

GBA-Cachoeira	
dos	Guedes	 Guarabira	-	PB	 Manhã	

x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Franklin	Santos	Oliveira	 9	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Jeferson	Victor	da	Silva	 15	 GBA-Nordeste	I	

Campo	de	
Santana	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

José	Henrique	da	Silva	
Júnior	 12	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Lucas	da	Costa	Souza	
Cândido	 11	 GBA-Juá	 Borborema-PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 José	Cleber	dos	Santos	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

José	Felipe	Santos	
Oliveira	 12	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 José	Isaias	da	Silva	 12	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Karolaine	Ferreira	de	
Lima	 9	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Leticia	dos	Santos	 10	 Cuitegí	 Cuitegi	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Liedson	Dantas	Leandro	 10	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Lorrayne	Alfredo	dos	
Santos	 10	

GBA-Santa	
Terezinha	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Luan	Deivyson	de	Sousa	
Ferreira	 13	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Lucas	Pereira	
Nascimento	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 	 x	 	 x	

4º	
ano	 Naomi	Alves	da	Silva	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Paulo	Klebson	da	Silva	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Radija	Islaine	dos	Santos	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Roberto	Felix	Fernandes	
Filho	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	

Maria	Taylane	da	Silva	
Leandro	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Maria	da	Glória	da	Silva		 12	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Leandro	Duarte	 18	 GBA-Juá	

	
Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Wesley	Araújo	da	Silva	 14	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

4º	
ano	 Cosmo	Alves	Neto	 13	 GBA-Centro	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	

André	Crispin	dos	Santos	
Melo	 11	

GBA-Santa	
Terezinha	 Areia	-	PB	 Manhã	 x	 	 x	 	 x	
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5º	
ano	

José	Eduardo	
Nascimento	da	Silva		 14	 GBA-Juá	 Araçagi	-	PB	 Manhã	 x	 	 x	 x	 x	

5º	
ano	

Caio	Ricardo	de	Souza	
Bernardo	 13	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Cibele	da	Costa	Ferreira	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Deivid	da	Silva	Lopes	 11	 GBA-Centro	

João	Pessoa	-	
PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	

Juan	Felipe	Vasconcelos	
Alves	 11	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Elizeu	Dantas	de	Sá		 14	 GBA-Juá	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Fábio	Lestessyo	 12	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Fagne	Silva	Batista		 14	

GBA-Cachoeira	
dos	Guedes	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Juliana	Amorim	Portugal	 15	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Franklin	Silva	Batista		 13	

GBA-Cachoeira	
dos	Guedes	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Gabriel	da	Silva	Fidelis	 12	 GBA-Nordeste	II	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	

Larissa	Gomes	
Fernandes	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Solânea	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Lázaro	Alves	Diniz	 15	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	

Jeferson	Henrique	
Amorim	Portugal	 11	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	

Manoel	Américo	
Bandeira	Filho	 14	 GBA-Juá	 Ingá-PB	 Manhã	 x	 	 x	 	 x	

5º	
ano	 Jercyclei	da	Silva	Dias	 10	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	

Raian	Vitor	Adelino	da	
Silva		 12	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	 Jovane	dos	Santos	Filho	 11	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

5º	
ano	

Sandra	Maria	Alves	
Muniz	 12	 GBA-Centro	 Guarabira	-	PB	 Manhã	 x	 x	 x	 x	 x	

Pré	I	
Arlerrandro	Padilha	da	
Silva		 5	 GBA-Nordeste	I	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	 David	de	Paiva	Vieira	 5	
GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Isabela	dos	Santos	
Pereira	da	Silva	 5	 Cuitegí	 Cuitegi	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Janielle	Laurentino	de	
Castro	 5	 GBA-Juá	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Jean	Klebson	de	Alves	
Muniz	 5	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Joalisson	Félix	dos	
Santos	 5	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
José	Daniel	Batista	da	
Silva	 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	 José	Higor	Dantas	 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Júlio	César	Guilherme	da	
Silva		 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Kaio	José	Gomes	
Fernandes	 5	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Marcos	André	Ferreira	
da	Silva		 5	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Maria	Danielle	Batista	
da	Silva	 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   
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Pré	I	
Maria	Luiza	Napoleão	de	
Souza	 4	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Mariane	Amorim	Pereira	
de	Lima	 5	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	

Rio	de	Janeiro-
RJ	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Naiara	Bruna	Ferreira	de	
Pontes	 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	 Raissa	Caetano	Pedro	 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Richarllyson	Samuel	G.	
da	Silva		 5	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 São	Paulo	-	SP	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Samuel	Caetano	
Napoleão	 5	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Samuel	Logan	da	Costa	
Gerônimo	 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	I	
Willyene	Rafaelly	da	
Silva	Nunes	 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
João	Henrique	Lopes	
Martins	 7	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 x	 x	 	   

Pré	II	 Adriane	Soares	Fontes	 5	 GBA-Nordeste	I		 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   
Pré	II	 Adrielson	Soares	Fontes	 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   
Pré	II	 Jordânia	Silva	Pontes	 6	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Anthonny	Gabriel	da	
Silva	 5	

GBA-Santa	
Terezinha	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Carlos	Henrique	Soares	
da	Silva	 6	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Cauã	Wendell	Bernardo	
de	Lima		 6	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	 Jordânia	Batista	Dias	 6	
GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Erik	Ruan	Rodrigues	dos	
Santos	 5	 GBA-Juá	 Cuitegi	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	 Lucas	dos	Santos	Lima	 6	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	 Jaílson	Muniz	de	Luna	 6	
GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Jaílson	Samuel	Ferreira	
da	Silva	 6	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
João	Pedro	da	Silva	
Lopes	 6	 GBA-Centro	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Richarlyson	Kelven	
Soares	Viana	 5	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
José	Wellington	da	Silva	
Gonçalo	 6	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Maria	Alice	da	Costa	
Jerônimo	 6	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Michael	Rodrigues	da	
Silva	 6	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Mirela	Napoleão	dos	
Santos	 5	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	 Richard	Caetano	Pedro	 6	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Roberto	Thomas	da	Silva	
Pereira	 6	

GBA-Conj.	Nª	Sª	
Aparecida	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   

Pré	II	
Thainá	do		Nascimento	
Justino	 6	 GBA-Nordeste	I	 Guarabira	-	PB	 Tarde	 	 x	 	   
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Lista das Crianças na Creche São Miguel 

 

Nº Aluno Entrada Nascido Idade Residente 

1	 Bruna	Carla	de	Lima	 15.01.15	 21.08.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

2	 Carlos	Henrique	da	Silva		 15.01.15	 25.12.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

3	 Dayane	dos	Santos	Silva	 15.01.15	 24.02.14	 1	 Cuitegi	

4	 Emanuel	Lira	de	Araújo	 15.01.15	 02.01.14	 1	 GBA-Centro	

5	 José	Felipe	Morais	de	Souza	 15.01.15	 18.03.14	 1	 GBA-Centro	

6	 José	Costa	Ferreira	 15.01.15	 22.10.13	 2	 GBA-Juá	

7	 Liedson	Lucas	da	Silva	Santos	 15.01.15	 10.02.14	 1	 GBA-Nordeste	I	

8	 Lucas	Gabriel	dos	Santos	Lima	 15.01.15	 12.12.13	 2	 GBA-Juá	

9	 Nathália	Ribeiro	Soares	 15.01.15	 22.10.13	 2	 GBA-Nações	

10	 Otávio	Vitor	Cândido	dos	Santos	 15.01.15	 07.02.14	 1	 GBA-Nações	

11	 Rebeca	Batista	dos	Santos	 15.01.15	 15.09.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

12	 Sara	Júlia	Silva	dos	Santos	 15.01.15	 16.09.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

13	 Safira	Ferreira	Macedo	Silva	 15.01.15	 24.07.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

14	 Ânjelo	Gabriel	de	Souza	Silva	 15.01.15	 02.02.13	 2	 GBA-Nações	

15	 Ana	Maria	Muniz	Lima	 15.01.15	 04.04.13	 2	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

16	 Arthur	Gabriel	Muniz	Bezerra	 15.01.15	 25.10.12	 3	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

17	 Caliane	da	Silva	 15.01.15	 05.02.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

18	 David	Lucas	da	Silva	Bezerra	 15.01.15	 03.05.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

19	 Evellyn	Tawane	Agripino	Nascimento	 15.01.15	 22.02.13	 2	 GBA-Nações	

20	 Ellen	Leite	de	Almeida	 15.01.15	 07.12.12	 3	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

21	 Isabela	Mendes	da	Silva	 15.01.15	 25.05.13	 2	 GBA-Nações	

22	 Ítalo	Gabriel	Alves	de	Oliveira	 15.01.15	 06.11.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

23	 Jean	Miguel	Barbosa	Moura	 15.01.15	 30.11.12	 3	 GBA-Nações	

24	 Jéssica	Emilly	Narciso	Gomes	 15.01.15	 25.07.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

25	 José	Lucas	Rodrigues	da	Silva		 15.01.15	 10.02.13	 2	 GBA-Esplanada	

26	 Maria	Clara	Rodrigues	dos	Santos	 15.01.15	 13.04.14	 1	 GBA-Juá	

27	 Maria	Celeste	Alves	dos	Santos	 15.01.15	 20.07.14	 1	 GBA-Centro	

28	 Maria	Patrícia	da	Silva	Gomes	 15.01.15	 27.07.13	 2	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

29	 Raí	Caetano	Pedro	 15.01.15	 04.03.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

30	 Hiago	Miguel	Araújo	Belarmino	 15.01.15	 14.08.12	 3	 GBA-Nordeste	II	

31	 Ninjara	Vitória	Alves	da	Silva	 15.01.15	 03.05.13	 2	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

32	 Alice	dos	Santos	Cândido	 15.01.15	 29.02.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

33	 Breno	da	Silva	Ramos	 15.01.15	 22.05.12	 3	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

34	 Bruna	Gabriela	dos	Santos	 15.01.15	 27.03.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

35	 Carlos	Mateus	da	Silva	 15.01.15	 27.04.12	 3	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

36	 Cliyzia	Fernandes	 15.01.15	 22.03.12	 3	 GBA-Centro	

37	 Daiane	Batista	da	Silva	 15.01.15	 12.05.12	 3	 GBA-Nações	

38	 Deivid	Kaio	Pontes	 15.01.15	 17.03.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

39	 Jailma	Lopes	da	Silva	 15.01.15	 27.05.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

40	 João	Gabriel	de	Lima	 15.01.15	 11.04.12	 3	 GBA-Nações	

41	 José	Ítallo	França	 15.01.15	 04.01.12	 3	 GBA-Nações	
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42	 Luis	Carlos	Santos	 15.01.15	 29.03.12	 3	 GBA-Nações	

43	 Luna	Gabrielly		 15.01.15	 24.02.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

44	 Luiz	Fernando	Martins	 15.01.15	 07.09.12	 3	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

45	 Manuella	Batista	Dias	 15.01.15	 21.09.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

46	 Maryervelyn	Santos	 15.01.15	 14.08.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

47	 Paloma	Trajano	Santos	 15.01.15	 20.01.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

48	 Thainar	dos	Santos	Silva	 15.01.15	 25.07.12	 3	 Cuitegi	

49	 Yasmim	Justino	 15.01.15	 16.08.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

50	 Rodrigo	Pereira	de	Oliveira	 15.01.15	 09.11.12	 3	 GBA	-	Bairro	Novo	

51	 Elizama	Costa	Ferreira	 15.01.15	 21.12.12	 3	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

52	 Maria	Vitória	da	Silva	Pereira	 15.01.15	 21.08.12	 3	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

53	 Paulo	Ryann	de	Lima	Andrade	 15.01.15	 20.07.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

54	 Ruan	Vitor	Rodrigues	de	Mendonça	 15.01.15	 31.03.13	 2	 GBA-Nordeste	I	

55	 Íngridy	Vitória	de	Oliveira	Freire	 15.01.15	 17.04.12	 3	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

56	 Lucas	Batista	de	Oliveira	 15.01.15	 05.10.12	 3	 GBA-Nações	

57	 Ferreira	da	Silva	Justino	 15.01.15	 16.08.12	 3	 GBA-Nações	

58	 Carlos	Eduardo	Gomes	 15.01.15	 05.09.11	 4	 GBA-Nordeste	I	

59	 Emerson	Alves	Galdino	 15.01.15	 05.12.11	 4	 GBA-Nordeste	I	

60	 Emily	Kelly	Inácio	 15.01.15	 20.03.11	 4	 GBA-Nordeste	I	

61	 Weslley	da	Silva	Albino	 15.01.15	 21.05.11	 4	 GBA-Nações	

62	 João	Paulo	de	Andrade	 15.01.15	 19.05.11	 4	 GBA-Nordeste	I	

63	 José	Geovane	Alves	Silva	 15.01.15	 04.06.11	 4	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

64	 José	Ítalo	B.	de	França	 15.01.15	 04.01.12	 3	 GBA-Nordeste	I	

65	 Juan	Riquelme	T.	Oliveira	 15.01.15	 04.05.11	 4	 GBA-Nordeste	I	

66	 Júlia	Jordana	A.	Lima	 15.01.15	 16.06.11	 4	 GBA-Nordeste	I	

67	 Lannays	Kethey	da	Silva	 15.01.15	 02.05.11	 4	 GBA-Nações	

68	 Luan	Gabriel	A.	Souza	 15.01.15	 10.08.11	 4	 GBA-Nordeste	I	

69	 Luiz	Everton	Silpa	Lopes	 15.01.15	 21.07.11	 4	 GBA-Conj.	Nª	Sª	Aparecida	

70	 Maria	Emília	Mendes	da	Silva	 15.01.15	 21.07.11	 4	 GBA-Nordeste	I	
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Imagens da Convivência na Associação Menores Com Cristo 

 
Toda família da AMECC 

Casa Lar Menino Jesus Almoço na Casa Lar São Rafael 

Dia das mães sociais Pai pega filhos do atendimento dia 

 
Entrando no Sítio da AMECC 



 
 

32 de 41 | Conclusão 
 

 

Imagens de Apresentações das Crianças e Adolescentes 

Projeto Perola Africana Grupo de teatro 

Batizado de Capoeira Projeto Cordel 

Dia de Cultura Brasileira Grupo de dança 
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Imagens de Estudo da Escolha São Rafael na AMECC 

 

 
O journal da AMECC 

 

 
Brinqueidos de indios 

O Ônibus do Saber Dentro doÔnibus do Saber 

Aula de Siencias Colação de Grau, 5º ano 
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Imagens de Educação Esportiva na AMECC 

 

Capoeira para os grandes Capoeira para os pequenos 

Taek-Won-Do no ginásio Futesal no ginásio 

Aula de natação Ajuda mútua 
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Imagens do Aniversário dos 25 Anos da Associação Menores Com Cristo 

 

Celebração com o Bispo de Guarabira Bolo de Aniversário 

Diego falando na Câmera Municipal Homenagem a AMECC 

Dia das Portas Abertas Noite das Crianças 
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Imagens de Momentos de Lazer 

 

Saída para cachoeira Saída para praia 

Saída para balneáreo Foto de grupo no balneáreo 

Brincando na AMECC Brincando na AMECC 
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Imagens da Creche São Miguel 

 

Creche São Miguel Contas de Fada 

Brincar ao ar livre Se divertinho na sombra 

Desfile na cidade Crianças e educadoras da creche 
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Imagens da Campanha Irrigar e Outras Atividades 

 

Lançamento Campanha Irrigar Marketing na cidade 

Voluntários do Irrigar 
 

Publicidade na cidade 

Colheta de milho na AMECC Morte do egresso Clécio 
  

 
 
  



 
 

39 de 41 | Conclusão 
 

 

Breve Histórico da AMECC 

No dia 22 de novembro de 1989 Pe. Geraldo 
chegou em Guarabira. Após sua chegada, ele foi 
convidado por Padre Celestino (na época Vigário 
Geral) para assumir a responsabilidade de 

acompanhar o Grupo da Diocese de Guarabira 
Escola da Fé. Este grupo decidiu ir além de suas 
reflexões partindo para ações mais concretas, 
decidindo fazer visitas mensais a cadeia pública de 

Guarabira. Na primeira visita, Padre Geraldo com o 
Grupo, se deparou com uma realidade chocante; 
encontraram adultos e adolescentes encarcerados na mesma cela. Na esperança de receber algum tipo 
de ajuda, um desses adolescentes encarcerados, com o nome de Cícero Deodato da Silva Neto e 17 

anos de idade, escreveu uma carta e a enviou a Padre Geraldo através do educador Luiz Dantas. 
Nenhum de seus familiares quis comparecer para soltá-lo. Padre Geraldo então assinou um termo de 
responsabilidade para que Cícero saísse da cadeia. Com o apoio solidário do Bispo da época, Dom 
Marcelo Pinto Carvalheira, Cícero foi levado para um terreno pertencente à Diocese de Guarabira, pois 

lá existiam pequenos cômodos onde já acontecia um acompanhamento a crianças e adolescentes do 
MAC (Movimento de Adolescentes e Crianças) realizado por uma religiosa e um educador, a Irmã 
Naíse e Luiz Dantas. No dia seguinte, Cícero pediu para seu irmão Maurício ser acolhido também, e 
essa pequena comunidade de dois no meio dos quinze meninos do MAC passou a atrair outros 

meninos em situação de rua com o desejo de fazer parte desse acolhimento.  
Ao Padre Geraldo foi perguntado: “... aceita a gente?...”. A Fundação do Abrigo foi inevitável: em 13 de 
novembro de 1990 iniciou-se o Sistema de Atendimento Sócio Educativo em Meio Aberto. 
Sem nada estar previamente planejado, esses encontros, fatos e acontecimentos vão dando forma ao 

Projeto que receberá o nome, escolhido pelos próprios meninos, de Menores Com Cristo e mas tarde 
para ganhar vida jurídica, de Associação Menores Com Cristo ou simplesmente AMECC. 
Abrigando os meninos, que cresciam em número e em problemas, a cada dia que passava, Padre 
Geraldo necessitava de apoio para continuar com tal empreitada. A Diocese de Guarabira iniciou sua 

ajuda através do Bispo Dom Marcelo Pinto Carvalheira, que deu total apoio e ofereceu um terreno com 
dois espaços físicos, situado por trás do Colégio Nossa Senhora da Luz, dentro da cidade de 
Guarabira.  
Em outubro de 1992 visitando a cidade de Guarabira e em contato com Padre Geraldo, um luterano 

alemão ajudou com seu dízimo a adquirir em um sítio com seis hectares para que o trabalho de 
acolhimento dos meninos pudesse sair do terreno inicialmente cedido, pois já havia um pedido por 
parte da diocese de entrega do terreno. Tal sítio ganhou o nome “Sítio Padre Ibiapina”, em 
homenagem a este incansável missionário do Nordeste, que fundou entre os anos de 1860 e 1876, 

vinte e duas Casas de Caridade, sempre acolhendo as crianças abandonadas. 
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Funcionários da AMECC 

Nº Nome Função Setor 

1.  Jean Gonçalves da Silva Secretario Secretaria 

2.  Joelson da Silva Gomes Auxiliar Administrativo e Financeiro Secretaria 

3.  Francisca Adriana M.do 
Nascimento 

Coordenadora Casas Lares 

4.  Gerlandia Arnaud Formiga Psicóloga Casas Lares 

5.  Luciano R.dos Santos Pai Social – Casa-lar S.G Casas Lares 

6.  Maria Aparecida Napoleão Mãe social – Casa-lar S.G Casas Lares 

7.  Maria da Paz Sobral Mãe social – Casa-lar S.R Casas Lares 

8.  Maria do Socorro B.da Silva Mãe social – Casa-lar S.J Casas Lares 

9.  Neuza de Souza Menezes Educadora – Casa-lar M.J Casas Lares 

10.  Simone Maria de Lima Educadora – Casa-lar N.S.L Casas Lares 

11.  Sonia Maria Bezerra da Silva Educadora – Casa-lar S.F Casas Lares 

12.  Zerobabel Paiva Amorim Filho Pai social – Casa-lar S.R Casas Lares 

13.  Jedilson Luiz Instrutor de capoeira Casas Lares 

14.  Marden Morais de Lima Instrutor musical Casas Lares 

15.  Sandra Guedes Ribeiro Diretora Escola 

16.  Geiseane Martins de Albuquerque Professora Escola 

17.  Heloiza Maria de Lima Professora Escola 

18.  Elaine Cristina Vicente da Silva Serviços gerais Escola 

19.  Maylton de Souza Muniz Serviços gerais Escola 

20.  Roberta Maria de Lima Serviços gerais Escola 

21.  Célio Galdino Ribeiro Vigilante – Noturno Segurança 

22.  Janilson Ramos de Oliveira Vigilante – Diurno Segurança 

23.  Marcelino Avelino dos Santos Vigilante – Noturno Segurança 

24.  Shizuto Mark Carneiro Amorim Vigilante - Diurno Segurança 

25.  Artur Luiz Villas Boas Motorista Transporte 

26.  Aleocardo Pedro da Silva Trab. agrícola Serviços de Apoio 

27.  Carlos Gomes de Vasconcelos Trab. agrícola Serviços de Apoio 

28.  Francenilson H. dos Santos Serviços Gerais Serviços de Apoio 

29.  Giliano Teixeira Neves Serviços gerais Serviços de Apoio 

30.  José Domingos A. Pereira Serviços gerais Serviços de Apoio 

31.  Adriana Gomes da Silva Monitora Serviços de Apoio 

32.  Mª.de Fátima Crispim dos Santos Serviços gerais Serviços de Apoio 
 
Além desses 32 funcionários empregados diretamente pela Associação Menores Com Cristo, a AMECC 
trabalhou no ano 2015 em escola e creche com mais 25 funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal 

de Guarabira. 
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Informações Geral sobre a AMECC 

 
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. Com reconhecimento de Utilidade 
Pública Federal, Estadual e Municipal. Em 09 de 
julho de 2001 recebeu o Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social.  
 
 
A Diretoria da AMECC 
Presidente Primeiro Tesoureiro Conselho Fiscal 

Sebastian Peter Haury Marcelo Tomas de Araújo Gracina Pontes Barbosa 
Vice – Presidente Segundo Tesoureiro Gerhard Konrad Brandstetter 
Marcus Diogo de Lima José Ferreira Filho Claudio Galdino Cunha 
Primeiro Secretário Diretor Espiritual Josefa Rufino Barbosa 

Jussara Maria C. dos Santos Pe. Joanderson M. de Lira Maria Nunes Silva 
Segundo Secretário  Adriano Gomes da Silva 
Lúcia Ângela dos Anjos Marreiro   
 

 
Contato da 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 
BIC/SWIFT:  BBDEBRSPSPO 
IBAN:  BR31 6074 6948 0200 7000 0030 015C1 
Agência: 2007-9 


