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Relatório Anual 2018
“Porque de Deus somos cooperadores.” (1Co. 3:9)
Introdução
Com gratidão a Deus e a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória–IPB, associados, irmãos e outros que
apoiaram, espiritualmente e financeiramente, as atividades do Instituto Sarça, apresentamos o relatório
das atividades desenvolvidas no ano de 2018.
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 atenção, dedicação e apoio,
reiterando a todos o especial agradecimento, assim como a expectativa de contarmos sempre 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 – IPB, associada vitalícia e principal mantenedora, tem Estatutos constitutivos registrados no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o número 14.225, em 18/01/1999.
Possui títulos de:
 Utilidade Pública Municipal conforme Lei 5.409, de 16/10/2001 do município de Vitória;
 Entidade Beneficente de Assistência Social através da Portaria 126 da Secretária Nacional de
Assistência Social do então Ministério do Desenvolvimento Social - MDS conforme publicação no
Diário Oficial da União - DOU de 18/12/2015, referente ao período de 15/05/2015 a 14/05/2020, na
sequência de outras publicações em 01/04/2015 e 04/02/2009 referentes a renovações
ininterruptas que vem ocorrendo desde a primeira certificação em 15/05/2004.
Possui inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social de Vitória – COMASV e dos Direitos 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 e atividades desenvolvidas
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 prestados nas unidades localizadas no Forte de São João e Jaburu, ambas no município de
Vitória, destinam-se a crianças e adolescentes na faixa etária de 05 a 14 anos, desenvolvidos conforme
projeto político-pedagógico e institucional norteado pelo Projeto Educreart, cujo objetivo é contribuir para
o fortalecimento de vínculos, através de ações ludicopedagógicas visando o sucesso escolar, a formação
integral da criança e do adolescente através dos eixos temáticos.
Em 2018 foram desenvolvidos os seguintes eixos temáticos de acordo com Planejamento Pedagógico:
 Convivendo com qualidade de vida;





Meio ambiente;
Era uma vez ! ...;
Ateliê de Ideias.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: leitura, artes, música, teatro, informática, espiritualidade,
atividades recreativas, culturais e de lazer, coordenação diária e passeios.
O quadro abaixo sintetiza o número de atendidos por Unidade ao longo do ano de 2018:
Jaburu

Forte de São João

Número de atendidos no início das atividades em 02/2018

57

99

Evasões ao longo do ano

33

48

Matrículas ao longo do ano

33

20

Número de atendidos no final das atividades em 12/2018

57

71

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:
Jaburu

Forte de São João

Abandono das atividades

8

9

Mudança de domicílio

8

6

Atividade escolar em período integral

3

4

Desligamento a pedido da família

7

2

Atividade em outra instituição

5

10

Idade superior a 14 anos

2

2

Conflito na comunidade

-

15

Ao longo do ano 90 crianças e adolescentes participaram de atividades na unidade do Jaburu e 120 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.
Atividades desenvolvidas com as famílias
Foram realizadas durante o ano ações educativas e de orientação com as famílias assistidas pelo Instituto:
 Programação no Dia das Mães, ocasião em que as mães foram presenteadas o livreto “Histórias de
Mulheres da Bíblia”, recebido através de parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil – SBB, junto
com uma lembrança confeccionada pelos atendidos, além de um momento de confraternização;
 Programação Especial com as avós: Colcha de Retalhos;
 Programação no Dia dos Pais com entrega de lembrança para os pais;
 Cozinha Experimental: oficina de aproveitamento integral de alimentos em parceria com a
Faculdade Católica Salesiana de Vitória;
 Informação de direitos e encaminhamentos: divulgação do Banco de Emprego da Prefeitura e de
outras instituições, com oportunidades de emprego, cursos e capacitações;
 Reuniões com pais e responsáveis em ambas as unidades: nestas reuniões foram debatidos temas
educativos relacionados à família, às crianças e adolescentes atendidos, funcionando estas
reuniões como Grupo de Vivência.
Eventos realizados com os assistidos
Além do desenvolvimento dos eixos temáticos conforme atividades supracitadas foram realizadas as
seguintes atividades especiais:
 Cozinha Experimental: produção de ovos de Páscoa;
 Rodas de Conversa com temas pontuais;
 Confecção de álbum seriado sobre Meio Ambiente;















Orientação e atividade sobre o trabalho infantil;
Bate-papo sobre o tema Abuso Sexual Infantil;
Revitalização da Horta Comunitária na comunidade do Forte de São João;
Plantio de ervas aromáticas e flores na unidade do Jaburu;
Gincana Bíblica;
Visita ao Meliponário – conclusão de trabalho acadêmico desenvolvido com os atendidos sobre
Meio Ambiente por graduando da Faculdade Católica Salesiana de Vitória;
Confecção de brinquedos/objetos com material reciclável;
Oficinas de Contação de História em parceria Instituto João XXIII;
Comemoração semestral dos aniversariantes;
Passeio anual com dia de lazer no Parque Aquático Acquamania, em Guarapari;
Encerramento das atividades da Faculdade Católica Salesiana de Vitória: Manhã de Alegria;
Encerramento anual das atividades com gincanas;
Apresentação da Cantata de Natal na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Shopping Mestre
Álvaro, na Serra e Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC, em Cariacica.

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, objetivando empoderar os mesmos no sentido
emancipatório, além do enfrentamento às questões de vulnerabilidade social, captação e
estabelecimento de parcerias:
 Intervenção e orientação com grupos de crianças e adolescentes ou outras demandas;
 Articulação com as lideranças comunitárias, civis e públicas;
 Acompanhamento escolar das crianças e adolescentes atendidos junto às escolas e centros
municipais de educação infantil;
 Visitas domiciliares e atendimento às famílias;
 Resgate da Identidade com a cartilha: Minha história de Vida;
 Estabelecimento de parcerias e reuniões 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;
 Reuniões com a equipe da rede socioassistencial de atendimento às crianças, com estudo de
casos e busca de soluções e parcerias;
 Mediação com órgãos públicos ligados à defesa dos direitos da criança e do adolescente;
 Encaminhamentos para os órgãos de saúde pública e privada (inclusive colaboradores);
 Debates sobre relacionamento interpessoal com os adolescentes e encaminhamento ao mercado
de trabalho;
 Gincana semestral: Caça Talentos;
 Apresentação teatral: Bulliyng;
 Reuniões de planejamento com equipe de educadores;
 Colaboração na confecção do Projeto Tecendo Caminhos em Rede;
 Visitas ao Instituto João XXIII e Serviço de Engajamento Comunitário – Secri para troca de
experiências;
 Elaboração de documentos e relatórios assim como organização da documentação dos
atendidos;
 Orientação e supervisão a estagiários de Serviço Social;
 Participação no curso de Multiplicadores de Leitura – Rede Socioassistencial;
 Formação em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV parceria com a
Prefeitura de Vitória.
Visitas
Pastorais: Recebemos visitas de irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória assim como,
semanalmente, em ambas as Unidades, do evangelista Sidinei Junio Pereira da Silva para trabalho
evangelístico com os atendidos e dos Reverendos Jailto Lima do Nascimento e Daniel Leite Simoncelos
para momento devocional com os colaboradores e datas comemorativas.
Sociedade Civil: de doadores e voluntários, da Escola São Camilo de Lellis – turma 5º ano, de Vila Velha,
Ministério Público do Trabalho, da Gerência de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da
Prefeitura Municipal de Vitória - PMV, Vigilância Sanitária, coordenadoras dos cursos de Serviço Social,
Nutrição, Engenharia Civil e Biologia da Faculdade Católica Salesiana de Vitória, lideranças comunitárias,
pais e moradores dos bairros atendidos pela instituição.

Parcerias
Foram mantidas as seguintes parcerias:
• Faculdade Católica Salesiana de Vitória;
• Centro Salesiano do Menor – CESAM, Instituto Gênesis e CIEE no encaminhamento de adolescentes
para o programa Adolescente Aprendiz;
• Rede Socioassistencial do Território Consolação;
• Unidades Básicas de Saúde: Consolação e Forte São João;
• Rede de Ensino Municipal de Educação: Territórios Consolação e Centro.
Origem e aplicação dos recursos e outras doações recebidas
Origens
Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória - IPB
Terceiros – pessoas físicas
Rendimentos financeiros e descontos
Isenção de contribuições sociais usufruída
Total

200.739,15
22.043,23
123,96
41.457,34
264.363,68

Aplicação
Pessoal e encargos
Alimentação
Energia elétrica, água, gás, telefone e internet
Honorários contábeis
Material didático e de expediente
Bens de pequeno valor
Transportes e pedágios para atividades externas com assistidos
Uniformes para atendidos
Conservação e manutenção predial
Manutenção de equipamentos
Impostos e taxas
Despesas bancárias
Cartório – registros de ata e Livro Diário
Contribuição Sindical Patronal
Depreciação
Total

221.312,94
12.945,99
6.894,77
14.183,00
3.172,23
675,00
2.701,75
3.126,00
1.841,75
450,00
367,02
786,65
174,46
700,00
3.980,03
273.311,59

Força de trabalho
Durante o ano de 2018, contamos com o apoio de:
 07 colaboradores (01 assistente social, 04 educadores e 03 no apoio operacional), além daqueles
que indiretamente estiveram contribuindo e participando com o desenvolvimento dos trabalhos;
 02 voluntários para contação de histórias: motivar a ler, escrever e produzir textos e
dramatizações;
 04 estagiários dos cursos de Psicologia, 05 estagiários do curso de Biologia e 03 estagiários do
curso de Engenharia Civil, todos da Faculdade Católica Salesiana de Vitória, os quais
contribuíram diretamente no atendimento e desenvolvimento de atividades com as crianças e
adolescentes assistidos;
 01 voluntário no apoio operacional.
Alimentação
Durante o ano foram servidas, nas duas unidades de atendimento, refeições e lanches aos assistidos e
força de trabalho.
Vitória, 17 de março de 2019.

Geraldo Magela Clarindo Ribeiro
Diretor Presidente
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