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Relatório Anual 2009 
Introdução 
 
"Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio" (Sl 90.12). 
 
É com imenso prazer e profundo agradecimento, primeiramente a Deus, e ao apóio da 1ª. Igreja 
Presbiteriana de Vitória, através do seu Conselho e dos amados Irmãos, assim como dos amigos e da 
sociedade civil que apresentamos o relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2009. 

O Instituto Sarça iniciou suas atividades em 1994, como braço estendido da 1ª. Igreja Presbiteriana de 
Vitória na área de ação social junto à comunidade do Morro do Forte de São João. Em 1995, inicia igual 
trabalho na comunidade do Morro do Jaburu. 

Em janeiro de 1999 passa a possuir personalidade jurídica própria através da Associação Presbiteriana de 
Ação Social, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a modalidade de associação de caráter 
filantrópico sem fins lucrativos ou econômicos, reconhecida de Utilidade Pública Municipal e Federal, 
inscrita nos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente – CONCAV e de Assistência Social – 
COMASV, bem como reconhecida com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. 

Nossa missão é contribuir para a melhoria social das comunidades nas quais estamos inseridos por meio de 
ações sócio-educativas para crianças e adolescentes e da capacitação profissional para jovens e adultos. 

Possuímos atualmente três unidades em funcionamento: Forte de São João e Jaburu, nas quais são 
atendidas 150 crianças na faixa etária de 7 a 17 anos, e uma terceira unidade, em Santo Antônio, em 
parceria com a Prefeitura de Vitória, visa o atendimento de 300 crianças na faixa etária de 04 a 06, das 
quais 208 já se encontram sendo atendidas. 

Para o desenvolvimento de suas atividades, possui um quadro de 28 colaboradores, assim como de 
estagiários e voluntários, através das parcerias firmadas pelo Instituto. 

Sabemos que todas as coisas são supridas pelo nosso Deus. Agradecemos o apoio espiritual ao longo da 
jornada, rogando que Deus continue a guardar e a conservar o caminho dos seus santos. 

 
Público atendido 
 
O atendimento nas unidades do Forte de São João e Jaburu desenvolve atividades conforme projeto 
político-pedagógico e institucional norteadas pelo Projeto Educreart, cujo objetivo é “contribuir para o 
fortalecimento do aprendizado através de ações lúdico-pedagógicas visando o sucesso escolar e a 
formação integral da criança” através dos eixos temáticos: meio ambiente, violência e cidadania, 
preconceito e diversidade cultural, além de oficinas conforme planejamento pedagógico. 

Na faixa etária de 07 a 10 anos, atendidas no período vespertino, foram desenvolvidas atividades de 
saúde, higiene, artes, reciclagem, espiritualidade, recreativas, culturais, lazer e informática. Com os 
adolescentes na faixa etária entre 11 à 17 anos, foram desenvolvidas oficinas de leitura, interpretação de 
texto, redação, espiritualidade, informática básica, artes (quilling, arte em EVA e em material reciclado, 
mosaico), esportivas, recreativas, culturais e de lazer (passeios), palestras e caligrafia. 

Já na unidade de Santo Antônio são atendidas crianças na faixa etária de 04 a 06 anos, matriculadas em 
Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs da região da grande Santo Antonio, sendo desenvolvido o 
projeto didático-pedagógico proposto no projeto Brincarte, elaborado pela Secretaria Municipal de 
Educação, cuja proposta é ser um espaço humanizado, com equipe de profissionais comprometida com o 
desenvolvimento biopsicossocial da criança e a práxis pedagógica, oportunizando vivências lúdicas e 
culturais. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) O número de educandos está reduzido devido, muitas crianças e adolescentes terem ido 
para o programa de extensão da escola (Jornada Ampliada), algumas famílias terem se 
mudado do bairro e outras foram participar de outros projetos sociais buscando outras 
atividades. 
 
(**) As turmas são formadas semestralmente. Os números acima correspondem ao período 
do primeiro e segundo semestre do projeto onde 13 adolescentes concluíram o curso. 

 
Escolaridade 
 
Ressaltamos que 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 
 
Atividades desenvolvidas com as Famílias 
 
Foram realizadas durante o ano ações educativas e de orientação com as famílias assistidas pelo Instituto. 
Ao todo foram realizadas 04 reuniões na unidade do Forte São João e 04 reuniões na unidade do Jaburu. 
Em todas as reuniões foram trabalhados temas educativos relacionados à família e à criança/adolescente 
através de palestras ministrada por convidados ou Serviço Social: 

• Auto estima e a beleza da mulher, pelas estagiárias de Serviço Social, para mães e responsáveis. 
• Como educar seus filhos 
• Nutri-Sarça com os educandos da Instituição, ensinando-se a alimentar melhor e reaproveitando 

alimentos  
 
Eventos realizados 
 
• Culto de Ações de Graça em comemoração ao dia das Mães 
• Culto de Ações de Graça em comemoração ao dia dos Pais  
• Em defesa da vida e do meio ambiente: ação de educação ambiental realizada na unidade Forte 

São João, aberta à comunidade, em parceria com o batalhão da Polícia Militar Ambiental 
• Festa Natalina: festa promovida pelos colaboradores da Associação de Andarilhos, Hi Happy entre 

outros empresários, na unidade do Forte São João, com lanche e distribuição de presentes para todas  
as crianças desta  unidade do Instituto 

• Olimpíada Literária: a Associação Andarilhos e o Instituto Sarça promoveram no segundo semestre uma 
olimpíada entre os leitores credenciados na Biblioteca Comunitária da unidade do Forte São João. Os 
três primeiros colocados foram educandos do Instituto Sarça. O primeiro colocado leu mais de 60 livros 
no ano 

• Visita a UVV - Centro de Biopráticas: grupo matutino da unidade do Jaburu, na cozinha-escola para 
aprender a fazer pizza 

• Passeio à Feira do Livro: com os 12 primeiros colocados na Olimpíada Literária, participaram de um 
divertido passeio e ganharam livros 

• Apresentação musical das crianças e adolescentes da unidade do Forte São João na Cantata de 
Natal na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória 
 

Atividades desenvolvidas pelo Serviço Social 
 

O Serviço Social procurou desenvolver suas ações mediante as metas propostas para o referido ano 
no atendimento às famílias, às crianças e adolescentes, na captação de recursos e estabelecimento 
de parcerias: 
• Intervenção e orientação em grupos de crianças e adolescentes com problemas/desvios de 

comportamento ou outras demandas 
• Orientação e supervisão aos voluntários e aos estagiários de Serviço Social 

Unidade/Projeto Início/Período Término/Período 
Forte São João 90 83 

Jaburu 60 39 (*) 

Santo Antônio 182 182 

Projeto Informática com a Comunidade (em 
parceria com o CDI) 

37 13 (**) 

Total  369 317 

 



• Elaboração de documentos, relatórios, organização de prontuários 
• Articulação com as lideranças comunitárias 
• Acompanhamento escolar das crianças e adolescentes atendidas: visitas domiciliares e 

atendimento às famílias 
• Elaboração de projetos visando à captação de recursos 
• Estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior, órgãos públicos e privados, 

comunidades atendidas e instituições de saúde, visando a ampliação dos parceiros e 
atendimento às crianças e adolescentes 

• Mediação com órgãos públicos ligados à defesa da criança e do adolescente 
• Reuniões com a equipe da rede social local de atendimento às crianças com estudo de casos e 

busca de soluções 
 
Assistência Pastoral 
 
Contamos com a assistência sistemática dos os Pastores Marcus Nolasco e Fábio Henrique em nossas 
unidades do Forte de São João e Jaburu. Em eventos na unidade de Santo Antônio contamos com a 
presença de Pastores na abertura dos mesmos. 
 
Participação da Sociedade Civil 
 
Contamos com a participação de estagiários e professores do curso de Nutrição e Comunicação 
Social/UVV, agentes de saúde, técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS e da 
Secretaria Municipal de Educação – SEME, ambas da Prefeitura Municipal de Vitória - PMV, equipe técnica 
da Ação Comunitária do Espírito Santo - ACES, gerente e representantes da Fundação Otacílio Coser, 
equipe técnica e alunos do CDI, voluntários, representantes do Conselho Tutelar de Vitória, técnicos da 
Abordagem de Rua da PMV, técnicos do Serviço de Acompanhamento e Orientação Sócio-familiar - SOSF 
da PMV, pesquisadora da UFES, assistentes sociais do Projeto Terra /PMV, Equipe Técnica de Zoonose e da 
Gruta da Onça - PMV, lideranças comunitárias, pais e moradores das comunidades atendidos pela 
Instituição, Assistentes Sociais das unidades de saúde da PMV, representantes de outras ONGs, 
coordenadores, professores e alunos da UNIVIX, técnicos do BANESTES e do Banco do Brasil, representantes 
da Associação Andarilhos. 
 
Capacitações 
 

• Planejamento Pedagógico – Palestrante Voluntário  
• Exploração Infantil – Palestrante da SEMAS 
• Noções Básicas dos Direitos da Criança e do Adolescente e Ferramentas de Trabalho em Projetos 

Sociais – Palestrante Voluntário  
• Meio Ambiente – Zoonose 
• Sistema Único de Assistência Social – PMV 
• Programa Comunicação com o Terceiro Setor (gestão de pessoas, elaboração de projetos, 

legislação do terceiro setor e captação de recursos) 
• Programa Mesa Brasil (capacitação em manipulação, aspectos de higiene e conservação de 

alimentos)  
• Prestação de Contas de convênios com a Prefeitura Municipal de Vitória – SEMAS 

 
Parcerias  
 
Foram continuadas/estabelecidas as seguintes parcerias:   

• Distribuidora Aurora 
• Fundação Otacílio Coser – Grupo COIMEX 
• Ação Comunitária do Espírito Santo - ACES  
• Prefeitura Municipal de Vitória – PMV 
• CDI – Comitê de Democratização da Informática 
• Associação Andarilhos do Espírito Santo 
• Programa Mesa Brasil 
• Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Vitória - CONCAV 
• Centro Salesiano do Menor - CESAM e Instituto Gênesis, no encaminhamento dos adolescentes               
para estágio 

• Curso de Nutrição e Comunicação Social/UVV 
• Faculdade Metodista  
• UNIVIX – Curso de Psicologia  



• Centro de Referência e Assistência Social - CRAS 
• Serviço de Acompanhamento e Orientação Sócio-familiar - SOSF 
• COPES 
• Casa do Adolescente Trabalhador (CAT/PMV) 
• Centro de Referência da Juventude de Vitória - CRJ 
• Unidades de Saúde - Forte São João e São Camilo 
• Escolas públicas - municipais e estaduais 

 
Voluntários/estagiários 
 
Durante o ano de 2009, contamos com o apoio de 29 estagiários e 04 voluntários que estiveram 
contribuindo diretamente no atendimento e desenvolvimento de atividades com as crianças e 
adolescentes atendidos, além daqueles que indiretamente estiveram contribuindo e participando com o 
desenvolvimento do trabalho: 
Unidade Forte São João: 06 estudantes do curso de Nutrição; 1 professor/supervisor do curso de Nutrição; 1 
estudante nível médio voluntário para o administrativo; 2 voluntárias no funcionamento da biblioteca. 
Unidade do Jaburu: 6 estudantes do Curso de Nutrição; 1 professora/supervisora do Curso de Nutrição; 12 
estagiárias de Serviço Social – Faculdade Metodista (no sábado);  3 estudantes do Curso de Psicologia; 1 
professora/supervisora do Curso de Psicologia; 1 estagiária de Serviço Social durante a semana – 
Faculdade Metodista; 1 estagiária de Serviço Social – Faculdade EMESCAM. 
 

Alimentação 
 
Durante este ano continuamos com a parceria do curso de Nutrição da Universidade de Vila Velha - UVV. 
O trabalho foi desenvolvido nas unidades do Forte de São João e do Jaburu, por estagiários, 
acompanhados por dois professores coordenadores do curso. Foi realizado acompanhamento nutricional, 
avaliação estequiométrica das crianças e adolescentes atendidos, elaboração do cardápio institucional, 
além de atividades educacionais relacionados à alimentação e saúde.  
Palestras e ações educativas também foram desenvolvidas com as famílias ao longo do ano através de 
oficinas e reuniões de pais.   
Ao todo foram servidas nas duas unidades de atendimento cerca de 29.870 lanches e refeições aos 
beneficiários do Instituto. No auxílio ao preparo das refeições servidas contamos com doações de 
alimentos através da Distribuidora Aurora, Programa Mesa Brasil e Sr. Carlinhos (verduras, legumes e frutas), 
membros da 1ª. Igreja Presbiteriana de Vitória, além da sociedade civil.  
Na unidade de Santo Antônio foram servidas refeições às crianças atendidas através de fornecimento por 
empresa terceirizada, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnico-Financeiro firmado com a 
Prefeitura Municipal de Vitória. 
 

Doações recebidas  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE DOADOR 

Alimentos Diversos 237 kg  1ª. Igreja Presbiteriana de Vitória  
Carne Frango e derivados 2.288 kg Distribuidora Aurora  
Vestuário, Calçados e acessórios 744 unidades 1ª. Igreja Presbiteriana de Vitória, Sociedade Civil  
Kit escolar 119 unidades 1ª. Igreja Presbiteriana de Vitória  
Diversos (brindes, brinquedos, 
material de escritório, utensílios 
de. Cozinha, remédios...) 

168 unidades Associação de Andarilhos e Sociedade Civil 
 

Verduras, legumes, frutas... 3994 kg Mesa Brasil e Sr. Carlinhos (Sociedade Civil)  
Concurso Pontos de Leitura 
(computador, estantes, pufe...) 

16 unidades Ministério da Cultura  

Livros 500 unidades Ministério da Cultura  
Computadores  10 unidades CDI- Centro de Democratização da Informática  
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