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“Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o SENHOR, 

teu Deus, é contigo por onde quer que andares” Josué 1:9 

 

Introdução 

Com gratidão, primeiramente a Deus e ao apoio da 1ª. Igreja Presbiteriana de Vitória, 

através do seu Conselho e Irmãos, apresentamos o relatório das atividades desenvolvidas 

no ano de 2014. 

Muitos foram os desafios, mas em todas as coisas fomos supridos pelo nosso Deus, 

capacitados a desenvolvermos trabalho em prol daqueles que carecem da nossa 

dedicação e do nosso apoio, reiterando a todos o nosso especial agradecimento, assim 

como a expectativa de contarmos cada vez mais com o seu apoio espiritual e 

financeiro. 

 

Apresentação da Instituição 

A Associação Presbiteriana de Ação Social - Instituto Sarça, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o número 02.966.632/0001-30, constituída sob a modalidade 

de associação de caráter filantrópico sem fins lucrativos ou econômicos, fundada em 

abril de 1994 pela Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória – Igreja Presbiteriana do Brasil, 

associada vitalícia e principal mantenedora, tem Estatutos constitutivos registrados no 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o número 14225, em 18/01/1999. 

Possui títulos de Utilidade Pública Municipal conforme Lei 5.409, de 16/10/2001 do 

município de Vitória assim como de Utilidade Pública Federal conforme publicação no 

Diário Oficial da União de 11/09/2002. 

Possui ainda inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social de Vitória – 

COMASV e da Criança e do Adolescente do Município de Vitória – CONCAV. 

O Instituto Sarça tem por finalidade promover e defender os direitos de crianças, 

adolescentes e outras pessoas necessitadas, proporcionando-lhes oportunidades e 

facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento e o bem-estar físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, sem distinção quanto à 

raça, sexo, credo religioso ou convicção política. 

 

Público atendido 

A Associação Presbiteriana de Ação Social - Instituto Sarça presta Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Serviços de Proteção Social Básica 

conforme Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais definidas pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS através da Resolução 109 de 11/11/2009. 

Os serviços são prestados nas unidades localizadas no Forte de São João e Jaburu, 

ambas no município de Vitória, e destinam-se a crianças e adolescentes na faixa etária 

de 05 a 14 anos e são desenvolvidas conforme projeto político-pedagógico e 

institucional norteado pelo Projeto Educreart, cujo objetivo é contribuir para o 
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fortalecimento de vínculos, através de ações ludicopedagógicas visando o sucesso 

escolar, a formação integral da criança e do adolescente através dos eixos temáticos. 

Em 2014 foram desenvolvidos os seguintes eixos temáticos de acordo com Planejamento 

Pedagógico: 

 Brinquedos e Brincadeiras 

 Contos e lendas Capixabas  

 Era uma vez... 

 Ateliê de Ideias. 
 

No desenvolvimento dos eixos temáticos são desenvolvidas atividades de leitura, artes, 

musicalização e canto coral, teatro, informática, espiritualidade, recreativas, culturais e 

de lazer, assim como coordenação diária das atividades e eventos externos (culturais e 

esportivos). 

O quadro abaixo sintetiza o número de atendidos ao longo do ano de 2014: 

 

Número de atendidos Jaburu Forte de São João 

Atendidos no início das atividades (fev/2014) 41 87 

Evasões ao longo do ano 22 31 

Novas matrículas 28 23 

Atendidos ao final das atividades (dez/2014) 47 79 

 

A frequência às atividades é controlada pelos Educadores Sociais e as evasões são 

monitoradas e acompanhadas pela Assistente Social através de visitas domiciliares, 

sendo identificadas as seguintes causas: 

 
Número de atendidos Jaburu Forte de São João 

Abandono das atividades 11 13 

Mudança de domicílio 5 5 

Atividade escolar em período integral 6 3 

A pedido da família  4 

Ingresso no programa Adolescente Aprendiz  2 

 

Ao longo do ano 69 crianças e adolescentes participaram de atividades na unidade do 

Jaburu e 110 na unidade do Forte de São João. 
 

Escolaridade 

100% das crianças/adolescentes atendidas pelo Instituto Sarça estão matriculadas no 

ensino fundamental ou médio, em escola da rede pública municipal ou estadual de 

ensino, fazendo-se cumprir assim uma das exigências do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. 

 

Eventos realizados com os assistidos 

 Programação de Páscoa 

 Visita à exposição De Flores e Amores, de Di Cavalcanti e ao Palácio Anchieta 

 Passeio pelo Sítio Histórico do Centro de Vitória 

 Visita à Arcelor Mittal 

 Programação do Dia da Criança realizada pela Sociedade Auxiliadora Feminina 

– SAF da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória 

 Passeio Anual no Clube Ítalo Brasileiro do Espírito Santo 

 Apresentação de Cantata Natal na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e 

Comunidade do Forte de São João 

 Exposição dos trabalhos realizados pelos assistidos no final de cada bimestre 

 Encerramento dos semestres com gincanas 



Atividades desenvolvidas com as Famílias 

Foram realizadas durante o ano ações educativas e de orientação com as famílias 

assistidas: 

 Dia Internacional da Mulher 

 Dia das Mães e dos Pais 

 Dia dos Avós 

 Oficina de Sacolas Ecológicas (reaproveitamento de banners) 

 Bazar 

 Informação de direitos e encaminhamentos 

 Divulgação do Banco de Emprego e oportunidades de cursos e capacitações. 

 

Foram realizadas 04 reuniões com pais e responsáveis nas unidades do Forte São João e 

Jaburu, oportunidade em que foram debatidos temas educativos relacionados à família 

e à criança/adolescente, funcionando estas reuniões como Grupo de Vivência. 

 

Atividades desenvolvidas pelo Serviço Social 

O Serviço Social desenvolveu suas ações no atendimento às crianças e adolescentes 

assim como suas famílias, objetivando o sentido emancipatório, o enfrentamento às 

questões de vulnerabilidade social, a captação e estabelecimento de parcerias: 

 Intervenção e orientação com grupos de crianças e adolescentes ou outras 

demandas 

 Elaboração de documentos, relatórios e organização da documentação dos 

atendidos 

 Articulação com as lideranças comunitárias, civis e públicas 

 Acompanhamento escolar das crianças e adolescentes atendidos junto às 

unidades escolares do Jaburu (dois EMEF e três CMEI) e Forte de São João (três 

EMEF e dois CMEI) 

 Debates sobre relacionamento interpessoal com os adolescentes e 

encaminhamento seis adolescentes ao mercado de trabalho 

 Realização de 47 visitas domiciliares e atendimento às famílias 

 Estabelecimento de parcerias com Instituições de ensino superior, órgãos públicos 

e privados, comunidades atendidas e instituições de saúde visando à ampliação 

dos parceiros e atendimento às crianças e adolescentes. No ano de 2014 foram 

obtidas novas parcerias com a Associação dos Servidores do Poder Judiciário no 

Estado do Espírito Santo - AJUDES e Sociedade Bíblica do Brasil – SBB e retomadas 

as parcerias com a EMESCAM e programa Mesa Brasil do Serviço Social do 

Comércio - SESC 

 Mediação com órgãos públicos ligados à defesa da criança e do adolescente 

 Participação em 20 reuniões nos CRAS com a equipe da rede socioassistencial 

de atendimento às crianças, com estudo de casos e busca de soluções e 

parcerias, além de outras 10 reuniões com Conselhos Tutelares, CREAS, CLAS, 

COMASV, CONCAV, Projeto Terra e ONGs 

 Coordenação de 04 reuniões de planejamento e administrativas com equipe de 

educadores além de reuniões com educadores em suas respectivas unidades 

 Participação em reuniões do Conselho Diretor 

 Encaminhamentos para os órgãos da saúde 

 Encaminhamentos para psicólogo 

 Encaminhamentos para os programas de Adolescente Aprendiz 

 Orientação e supervisão de doze estagiários de Serviço Social 

 

 



Visitas Pastorais e da Sociedade Civil 

Recebemos as visitas dos Reverendos Jailto Lima do Nascimento e Fábio Henrique de 

Jesus Caetano, por ocasião de eventos referentes à Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, 

e Ações de Graças, do evangelista Marcos José Santos Silva por ocasião do 

encerramento das atividades 2014, das irmãs da SAF na programação Dia da Criança, 

da Mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana no mutirão de pintura predial na unidade 

do Jaburu e irmãos da Congregação Água Viva da Primeira Igreja Presbiteriana de 

Vitória. 

Em relação à sociedade civil registramos as visitas da Rede Tribuna, Rede Gazeta, 

estagiários do curso de Serviço Social e Psicologia das Faculdades EMESCAM e Salesiana 

e seus respectivos coordenadores, agentes de Saúde da Prefeitura de Vitória, equipe 

técnica do CRAS, voluntários, lideranças comunitárias, pais e moradores dos bairros 

atendidos pela instituição, Neuza Fraga (palestra para as famílias), Cleusa Bibiano 

(costureira e artesã voluntária que ministrou oficina de sacolas ecológicas), AJUDES e 

odontólogos na unidade do Jaburu. 

 

Parcerias 

Foram mantidas ou estabelecidas as seguintes parcerias: 

 Comitê de Democratização da Informática - CDI 

 Centro Salesiano do Menor – CESAM, Instituto Gênesis e CIEE no encaminhamento de 

adolescentes para o programa Adolescente Aprendiz 

 Centro de Referência e Assistência Social – CRAS da Prefeitura Municipal de Vitória 

 Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS 

 Centro de Referência da Juventude de Vitória - CRJ 

 Unidades de Saúde: Forte São João e Consolação 

 ONG – Despertar para a Vida 

 Justiça Social – Tribunal de Justiça 

 Associação dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo - AJUDES 

 Programa Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio - SESC 

 Terceiro Setor Conectado 

 Sociedade Bíblica do Brasil – SBB. 

 

 

Origem e aplicação dos recursos e outras doações recebidas 

 

Origem Valor 

Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória 199.346,68 

Doações 23.352,97 

Rendimentos financeiros 139,92 

Total 222.839,57 

 

 

Aplicação Valor 

Pessoal e encargos 166.010,94 

Alimentos 13.233,25 

Energia elétrica, água, gás, telefone e internet 9.308,42 

Honorários Contábeis 12.061,00 

Outros 18.748,38 

Total 219.361,99 

 



Outras doações recebidas 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE DOADOR 

Alimentos Diversos 83 fardos de chá, 171 caixas 

de suco e 17 kg de cereal 

Programa Mesa Brasil e Primeira Igreja 

Presbiteriana de Vitória 

Frutas e Verduras 1.100 kg e 60 peças de 

melão 

Programa Mesa Brasil e voluntários da 

CEASA 

Ovos 60 dúzias José Umbelino Lemos Monteiro 

Fraldas Geriátricas 151 pacotes AJUDES e voluntário 

Enxoval de bebê 86 peças SAF da Primeira Igreja Presbiteriana de 

Vitória 

Brinquedos e livros 310 peças 
Jane Rios (Andarilhos), Maurício Boechat e 

voluntários 

Camisetas 18 peças Jane Rios (Andarilhos) 

Espaço para a realização das 

atividades recreativas 

(passeio anual) 

01 Clube Ítalo Brasileiro do Espírito Santo 

Material de Expediente e 

Limpeza 
547 peças AJS - Associação Justiça Social 

Computadores Completos 08 unidades CDI (para unidade Jaburu) 

Banners (para reciclagem) 40 unidades Revista Comunhão 

Utensílios cozinha/Móveis 97 ítens Rev. Vilson Machado e Dilma Saidler 

Locação de Ônibus 01 veículo Viação Lírio dos Vales 

 

Força de trabalho 

Durante o ano de 2014, contamos com o apoio de: 

 

 09 colaboradores: 01 assistente social (com carga horária semanal de 30 horas), 05 

educadores e 03 no apoio operacional (com carga horária de 40 horas), todos 

celetistas, além daqueles que indiretamente estiveram contribuindo e 

participando com o desenvolvimento dos trabalhos; 

 10 estagiários (1º e 2º semestre) dos cursos de Psicologia e Serviço Social, os quais 

contribuíram diretamente no atendimento e desenvolvimento de atividades com 

as crianças e adolescentes assistidos. 

 

Alimentação 

Ao todo foram servidas nas duas unidades de atendimento 54.288 lanches ou refeições 

aos beneficiários e colaboradores.  

 

 

Vitória, 29 de março de 2015 

 

 

 

 

Geraldo Magela Clarindo Ribeiro 

Diretor Presidente 
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