
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - INSTITUTO SARÇA 
CNPJ 02.966.632/0001-30 

Escadaria João Corrêa, nº 71, Morro do Jaburu 
Bairro Gurigica (em frente à Emídio Pais) 
CEP 29052-113 – Vitória – Espírito Santo 

Telefax (27) 3324-8750 e 3223-5987 
e-mail:  projsarca@yahoo.com.br 

 
Relatório Anual 2010 

 
Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos alegres. (Salmos 126,3) 

 

Introdução  

É com muita satisfação 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 2010. 

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 apóio, reiterando a todos o nosso especial agradecimento, assim 
como a expectativa de contarmos cada vez mais com o seu apóio espiritual e financeiro. 

 

Público atendido 

O atendimento nas unidades do Forte de São João e Jaburu destina-se à crianças e 
adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos e são desenvolvidas conforme projeto político-
pedagógico e institucional norteadas pelo Projeto Educrearte cujo objetivo é “contribuir para 
o fortalecimento do aprendizado através de ações lúdico-pedagógicas visando o sucesso 
escolar e a formação integral da criança e do adolescente” através dos eixos temáticos: 
meio ambiente, cidadania e diversidade cultural, além de oficinas conforme  planejamento 
pedagógico. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: educação, saúde, higiene, artes, 
reciclagem, espiritualidade, atividades recreativas, culturais, lazer, coordenação diária, 
música (coral e musicalização), grafite e desenho, informática, passeios e biblioteca (leitura). 

O quadro abaixo sintetiza o número de atendimento realizados ao longo do ano de 2010: 

 

 

 

Já na unidade de Santo Antônio foram 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 de Vitória, cuja proposta é ser um espaço 
humanizado, com equipe de profissionais comprometida com o desenvolvimento 
biopsicosocial da criança e a práxis pedagógica, oportunizando vivencias lúdicas e culturais. 

As atividades nesta Unidade foram desenvolvidas ao longo de 36 meses e encerradas em 
dezembro/10 pelo término do prazo contratual previsto no Termo de Cooperação Técnica 
firmado com a Prefeitura Municipal de Vitória. 

 

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 

Unidade Início do Período Fim do Período 

Forte São João 73 69 

Jaburu 29 26 



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 de pais e responsáveis na unidade do 
Forte São João e 04 reuniões na unidade do Jaburu. Em todas as reuniões foram debatidos 
temas educativos relacionados à família e à criança/adolescente.  

Eventos realizados com os assistidos 

• Culto de Ações de Graças em comemoração ao dia das Mães 
• Dia da Beleza Afro: durante os meses de junho e julho foram trabalhados, nas unidades do 

Forte de São João e do Jaburu, temas que estimulam o reconhecimento e a valorização 
da história, da cultura e da identidade afro-brasileira e africana. Com o “Dia da Beleza 
Afro” buscamos desmistificar o padrão de beleza imposto e valorizar a beleza afro e sua 
historia 

• Bazar Social no Jaburu - foram realizados 3 bazares em prol das famílias atendidas e a 
comunidade 

• Ação Social na Unidade de Saúde: trabalho realizado em conjunto com a Unidade de 
Saúde e Obra Social, com atendimento social de encaminhamentos, realização de 
exames e lazer para a família 

• Exposição dos trabalhos realizados pelos assistidos através módulos do Projeto Ponte 
• Reunião do Programa Mulheres da Paz realizada nas dependências da Unidade do Forte 

São João 
• Culto de Ações de Graças em comemoração ao dia dos Pais  
• Culto de Gratidão por ocasião do encerramento anual das atividades no fim do ano na 

Congregação Presbiteriana do Forte São João com participação das famílias assistidas e 
convidados 

• Olimpíada Cristã em ambas as Unidades com premiações para os primeiros colocados 
• Visita ao Museu Ferroviário em Vila Velha com os assistidos da Unidade de Jaburu; 
• Passeio a Chocolates Garoto com os assistidos da Unidade do Forte São João 
• Passeio a Escola de Ciência e ao Clube da Rede Gazeta com todos os atendidos de 

ambas as unidades 
• Contação de história com o palhaço Cebolinha e a Boneca Florinha (membros das Igrejas 

Batistas do Ibes e de Santa Monica, em Vila Velha) com a história Presente de Deus em 
ambas as Unidades 

• Gincana esportiva na Unidade do Forte São João 
• Festa de encerramento das atividades com os alunos dos cursos de Nutrição e Psicologia 

na Unidade do Jaburu 
• Cinema Animado para os assistidos com as estagiarias do curso de Serviço Social, aos 

sábados no Jaburu 
 

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 ou outras demandas 
• Orientação e supervisão aos voluntários e aos estagiários de Serviço Social 
• 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 entre Instituições de ensino superior, órgãos públicos e 

privados, comunidades atendidas, instituições de saúde, visando à 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 
• Encaminhamentos para os órgãos da saúde 
• Encaminhamentos para psicólogo 
• Encaminhamentos para os programas de Adolescente Aprendiz 
 
Visitas  

Pastorais: recebemos, semanalmente, a visita do Rev. Fábio Henrique e do Evangelista 
Marcos na Unidade do Forte São João e a visita do Rev. Marcus Nolasco na Unidade do 
Jaburu para trabalho espiritual com as crianças e adolescentes, assim como da participação 
dos mesmos nas programações festivas e reuniões realizadas em ambas as unidades.  

Sociedade Civil: estagiários e professores do curso de Nutrição e Comunicação Social/UVV, 
agentes de saúde, técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS da 
Prefeitura Municipal de Vitória - PMV, gerente e representantes da Fundação Otacílio Coser, 
equipe técnica e alunos do CDI, alunos e professor da UNIVIX, voluntários, representantes do 
Conselho Tutelar de Vitória, pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, 
professores do curso de Direito da Faculdade de Direito de Vitória - FDV, assistentes sociais do 
Projeto Terra/PMV, lideranças comunitárias, pais e moradores dos bairros atendidos pela 
instituição, assistentes sociais das unidades de saúde, representantes de outras ONGs, 
coordenadores e alunos da UNOPAR, representantes da Associação Andarilhos, num total de 
60 visitantes. 
 
Capacitações 
• Planejamento Pedagógico e aplicação – Palestrante do Projeto Ponte 

• Atualização em Serviço Social na Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória - Emescam 

• Palestras e capacitações sócio-educativas para educadores sociais e técnicos com o 
Projeto Ponte 
 

Parcerias 
Foram mantidas ou estabelecidas as seguintes parcerias:   
• Distribuidora Aurora 
• Fundação Otacílio Coser – Grupo COIMEX 
• Prefeitura Municipal de Vitória - Secretarias de Ação Social (Convênio de Cooperação 

Técnico-Financeira para o funcionamento da unidade de Santo Antônio, encerrado em 
20/12/2010) 

• 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 
• Cursos de Nutrição e Comunicação Social da UVV – Universidade de Vila Velha 
• Faculdade Metodista  
• Curso de Psicologia da UNIVIX 
• Centro de Referência e Assistência Social – CRAS da Prefeitura Municipal de Vitória 
• 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 
• Rede América - Projeto Ponte 
• Escolas públicas - municipais e estaduais 
• Instituições filantrópicas da Grande Vitória 
 



Voluntários/estagiários 

Durante o ano de 2010, contamos com o apoio de 4 voluntários e 40 estagiários que 
estiveram contribuindo diretamente no atendimento e desenvolvimento de atividades com 
as crianças e adolescentes assistidos, além daqueles que indiretamente estiveram 
contribuindo e participando com o desenvolvimento do trabalho: 

Unidades do Forte São João e Jaburu: estudantes e professor/supervisor do curso de Nutrição; 
estagiárias de Serviço Social – Faculdade Metodista e EMESCAM; voluntárias, da UFES, na 
organização da biblioteca; estudantes e professora/supervisora do Curso de Psicologia da 
Fculdade Salesiana; voluntários na doação de alimentos. 

 

Doações recebidas  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE DOADOR 

Alimentos diversos: frango, verduras, frutas 
e legumes 

1.746 kg 
Distribuidora Aurora, 1ª. Igreja Presbiteriana de 
Vitória, Programa Mesa Brasil e Sr. Carlinhos 

Brinquedos 100 unidades Sociedade civil 

Roupas, calçados e acessórios 1000 peças 
1ª. Igreja Presbiteriana de Vitória, Mesa Brasil, 
voluntários, funcionários, sociedade civil 

Doação de material pedagógico, de 
escritório e livros 

300 itens Projeto Ponte 

 

Alimentação 

Durante este ano foi mantida a parceria com o curso de Nutrição da Universidade de Vila 
Velha - UVV. O trabalho foi desenvolvido na unidade do Jaburu, por estagiários, 
acompanhados por um professor coordenador do curso. 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 nas reuniões de pais.   

Ao todo foram servidas nas duas unidades de atendimento cerca de 29.870 lanches e/ou 
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, 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. 
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