
 

HISTÓRICO 
 

Fundada em 11 de dezembro de 1922, na cidade de São Paulo, a INSTITUIÇÃO PAULISTA 

ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob nº 

43.586.122/0001-14, entidade Beneficente de Assistência Social e Educacional, não lucrativa, tem 

jurisdição sobre o território do Estado de São Paulo, é entidade declarada de Utilidade Pública 

pelo Decreto Federal nº 56.346/1965; pela Lei Estadual nº 8.176/1964; através do Decreto 

Municipal/SP nº 9.121/1970 e Lei Municipal/AN nº 2.553/1999 e obteve seu Registro como 

Entidade Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de Assistência Social, sob nº 

56.229/61. Por força e forma da deliberação unânime dos representantes das Associadas 

Instituidoras presentes à Assembleia Geral realizada no dia 07 de dezembro de 2011, foi criada a 

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS 

CENTRAL BRASILEIRA – ADRA CENTRAL, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0001-57, 

por cisão e desmembramento exclusivamente da área de assistência social até então mantida 

pela IPAEAS, cujos móveis e equipamentos, bens, serviços, direitos e obrigações foram 

transferidos, recebidos e incorporados pela ADRA CENTRAL. A referida Cisão, 

Desmembramento e a incorporação à ADRA CENTRAL estendeu sua abrangência  aos  Núcleos 

de Crianças e Adolescentes, Centros Adventistas de Desenvolvimento Comunitário, Centros de 

Treinamentos e outras atividades e ou estabelecimentos afins com seus respectivos patrimônios 

mobilizados, consistente em equipamentos, utensílios e instalações necessários, que guarnecem e 

são pertinentes aos seus respectivos funcionamentos, identificados ou que constavam dos registros 

contábeis, assim como os direitos e ou obrigações apurados em seus ativos e passivos, à exceção 

dos bens imóveis, bem como a transferência por sucessão e assunção plena e legal das 

responsabilidades dos vínculos empregatícios dos empregados, com seus encargos sociais, tais 

como os fundiários, previdenciários, fiscais e tributários. A ADRA CENTRAL recebe por cisão e 

desmembramento da IPAEAS, as atividades de Assistência Social, desenvolvidas a mais de 05 

(cinco) anos, assim como a incorporação e a assunção por esta na qualidade de SUCESSORA, 

passando a geri-las a partir do momento de sua transferência, como continuadora dos 

Estabelecimentos, Projetos, Programas, Serviços e Atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Oliveira Guimaraes 
Presidente 



 

FICHA TÉCNICA 

 

 

MANTENEDORA: 

Nome: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira 

CNPJ/MF:  15.355.260/0001-57 

E-mail: susana.machuca@ucb.org.br 

Telefone: (19) 3877-9025  

Endereço: Avenida Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850  

Jardim Rezek II, Artur Nogueira, SP  

CEP: 13160-000 

 

 

 

ESTATUTO SOCIAL: Registro nº 2517, no Livro A3, 27 de Março de 2012, Oficial de Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Mogi Mirim. 

 

 

 

SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

CADASTRO PRÓ SOCIAL n° SEDS/PS – 7855/2013 

 

 

 

CADASTRO ESTADUAL DE ENTIDADES: CRCE nº 1112/2013 

 

 

 

REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS – 

ARTUR NOGUEIRA -  n° 15/2013 

 

 

 

REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

CMDCA – ARTUR NOGUEIRA - nº 13/2013 

 

 

 

UTILIDADE PÚBLICA: 

 

- DECRETO FEDERAL: Portaria n° 3600 de 13 de dezembro de 2013 

 

- MUNICIPAL/ARTUR NOGUEIRA:  Lei n° 3092 de 20 de dezembro de 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

FINALIDADE 

Foi organizado para promover e ou administrar e ou gerir, em sua jurisdição, as atividades, ações e 

programas de fins assistenciais, culturais e filantrópicos, de proteção e recuperação de saúde. 

 

Contribuir com a inclusão social dos usuários e grupos específicos ampliando o acesso aos bens e 

serviços sócio assistenciais básicos e especiais mediante a Assistência Social Promocional, 

Filantrópica Voluntária, Integração e Desenvolvimento Social direcionada às famílias, crianças e 

adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, excluídos pela pobreza, promovendo o 

amparo, proteção, assistência, apoio psicológicos, pedagógicos, para contribuir com a educação de 

crianças e adolescentes de 07 a 14 anos expostas ao risco social e pessoal. Projetos de Cursos para 

geração de rendas para os assistidos, além de Atendimento Emergencial. 

A ADRA tem levado a sério um de seus maiores desafios, o de atendimento a crianças, 

adolescentes, jovens e famílias. Tarefa importante no contexto da civilização contemporânea, face 

às influências nem sempre saudáveis veiculados através dos mais diversos meios de comunicação, 

a serviço de grupos de interesses, que não medem sacrifícios para levar esta faixa etária facilmente 

vulnerável, aos múltiplos vícios. Preparar mulheres com integridade moral, ética, social, cívica e 

emocional, desenvolvendo nelas o amor ao País, à família e ao próximo. 

 

OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS 

1) Promoção da assistência social; 

2) Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

3) Promoção da segurança alimentar e nutricional; 

4) Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável; 

5) Promoção do voluntariado; 

6) Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

7) Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria gratuita de 

interesse suplementar; 

8) Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais; 

9)  Prestar amparo à família, à gestante, ao Jovem, ao adolescente e ao menor carente; 

10) Cooperar com os órgãos públicos nas ações e programas de promoção assistencial, 

educacional e de erradicação da miséria; 

11) Promover eventos culturais, artísticos e estimular tradições, notadamente através da arte e da 

música; 

12) Promover feiras, exposições e congressos, atividades desportivas, com apoio e participação 

da comunidade, dentro de suas possibilidades técnicas e financeiras; 

13) Preparar, qualificar e habilitar o indivíduo para o mercado trabalho e o exercício consciente 

da cidadania; 



 

14) Contribuir para o desenvolvimento do espírito de solidariedade comunitária, através do 

aperfeiçoamento do ser humano, e do desenvolvimento de suas potencialidades; 

15) Combater, através de ações e programas de esclarecimento, de prevenção e de recuperação, 

os males causados pelo alcoolismo, pelo tabagismo e pelas demais drogas e tóxicos nocivos à 

saúde; 

16) Dar atenção especial aos jovens e aos juvenis com o fim de promover entre eles o cultivo das 

boas ações, dos atos nobres, da honra à Pátria, do respeito e amor aos pais, visando a 

formação do caráter, e desenvolver aptidões de civismo e altruísmo; 

17) Promover atendimento de atenção à saúde preventiva e curativa; 

18) Prestar assistência e socorrer necessitados, carentes e desemparados de infortúnios causados 

por inundações, calamidades e flagelos climáticos ou sociais, mediante distribuição de 

roupas, alimentos e utensílios domésticos. 

 

No desenvolvimento de suas atividades, a ADRA CENTRAL observará os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará 

qualquer discriminação de origem, raça, cor, credo, idade, sexo e quaisquer outras formas de 

distinção.  

  

Para cumprir seus objetivos a entidade atuará por meio da execução direta de projetos, programas 

ou planos de ações, da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços 

intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que 

atuam em áreas afins.  

 

NIVEL DE PROTEÇÃO: Proteção Social Básica, Atendimento à Família, serviço de convivência 

e fortalecimento de vínculos. 

 

TERRITÓRIO DE AÇÃO 

Todo o Estado de São Paulo (incluindo a capital) com maior atenção aos bairros periféricos com 

alto índice de consumo de drogas, famílias numerosas e de baixa renda. 

 

ATENDIMENTO  

CLIENTELA: Crianças, Adolescentes, Jovens e Famílias 

 TIPOLOGIA: População em situação de risco social e pessoal 

 SEXO: Ambos 

 FAIXA ETÁRIA: Sem limite 

 REGIME DE ATENDIMENTO: Aberto e Meio Aberto 

 ÁREA DE ATUAÇÃO: Emergencial 

 DIAS: De 2ª a 5ª feiras das 9h00 às 17h00 

            Às 6ª feiras das 8h00 às 12h00 

 CAPACIDADE: Sem limite (mediante triagem) 

 FORMAS DE PAGAMENTO: Gratuito 

 

 

RECURSOS 



 

1. FINANCEIROS: Da Entidade, recursos públicos: municipal, estadual e federal; bazares, doações de 

pessoas físicas, jurídicas e simpatizantes da Obra. 

2. FÍSICOS MATERIAIS: Prédio cedido, equipamentos próprios, e estão em ótimas condições de 

uso.  

3. CONVÊNIOS: Prefeituras Municipais onde os núcleos desenvolvem os projetos, SEADS – 

Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, PETI. 

 
MONITORAMENTO 

As Ações desenvolvidas com o público alvo para alcançar os objetivos do Serviço/Benefício foram 

feitos sem periodicidade definida: Entrevistas; Triagem; Estudos de caso; Envolvimento em 

oficinas; Visitas domiciliares; Participação dos usuários/famílias; Palestras; Oferta de orientação a 

crianças, adolescentes e suas famílias.  

 

Foram desenvolvidas e monitoradas as Atividades/Grupos/Oficinas/Vivências lúdicas, culturais, 

artísticas, esportivas e recreativas; grupos socioeducativos temáticos. Roda de conversa ou 

atividade de aquecimento ou sensibilizações e grupos de reflexão. Grupos de convívio e 

fortalecimento de vínculos, socioeducativos temáticos e de   prevenção à violação de 

direitos/cidadania; Passeatas; Apresentações Musicais internas e externas; Participação em 

conselhos, fóruns e eventos. 

 

AVALIAÇÃO 

As estratégias usadas para o desenvolvimentos das etapas da execução do trabalho foram:  

Acompanhamento e avaliação das atividades realizadas; Reuniões para análise, planejamento e 

avaliação dos projetos desenvolvidos; Reuniões de conselho com representantes de pais, 

adolescentes e funcionários e com a equipe técnica para avaliação e planejamento; Avaliação 

semestral com familiares do trabalho realizado; Depoimentos de usuários, familiares e comunidade 

durante a execução do programa; Reuniões com a diretoria para verificação da eficácia e qualidade 

da proposta; Reuniões da equipe técnica/operacional para avaliar a aplicação e desenvolvimento do 

programa. 

 

Atividades  Principais  de  Acordo  com  o  Estatuto: 

Amparo a Crianças e Adolescentes Proteção à Família 

Capacitação para o Trabalho 

 

Público Alvo: 

Crianças e adolescentes, 

Comunidades locais, e 

Famílias 

 

 
ATENDIMENTO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO 

 

Os estabelecimentos são organizados em Núcleos de Atendimento, que em regime de externato 

(meio período, alternado com horário escolar), atendem crianças e adolescentes desnutridos, 

infantes desmotivados pela carreira estudantil em situação de risco pessoal, social e familiar. Em 

significativa proporção, essas crianças são oriundas de famílias com: familiares presos, usuários de 

drogas e/ou álcool, filhos de diferentes pais, que vivem na extrema pobreza. Os pais vivem dos 

chamados “bicos” para se manter. As crianças recebem alimentação, apoio no aprendizado, 

ensinamento quanto aos valores morais, aconselhamento em grupo, visando elevar a autoestima 

dos assistidos e criar condições para adquirirem referências na sociedade enquanto sujeitos de 

direito. Tudo objetivando devolver nelas a cidadania através de uma convivência saudável em 



 

grupo.  

 

ATENDIMENTO 

 CLIENTELA: Menor 

 TIPOLOGIA: Crianças e Adolescentes em situação de risco social e pessoal 

 SEXO: Ambos 

 FAIXA ETÁRIA: 07 a 14 anos 

 REGIME: Semiaberto 

 PAGAMENTO: Gratuito 

 

FINALIDADE 

Proteção e Assistência Social, Filantrópica Voluntária, Integração e Desenvolvimento Social às 

crianças com: amparo, assistência, apoio psicológico, pedagógico, incentivo ao reforço escolar para 

contribuir com a educação de crianças e adolescentes de 07 a 14 anos em situação de risco. 

Projetos nas Áreas Linguísticas, visando elevar a autoestima dos assistidos e criar condições para 

adquirirem referências na sociedade brasileira.  

 

OBJETIVOS 

1. Geral 

Desenvolver a criança física, mental e moralmente, aprimorando-as no conhecimento e prática de 

seus deveres e direitos sociais para a formação de cidadãos participativos e conscientes. Promover 

o amparo ao menor em situação de vulnerabilidade familiar proporcionando atividades educativas e 

recreativas, visando a integração e bem estar físico, mental e espiritual. 

 

2. Específicos 

➢ Desenvolver a responsabilidade na criança e no adolescente nos compromissos escolares; 

➢ Evitar a evasão escolar; 

➢ Diminuir a repetência; 

➢ Fortalecer a autoestima e criar condições para adquirirem referências na sociedade brasileira; 

➢ Estimular o autoconhecimento da criança e do adolescente;  

➢ Incentivar a busca de alternativas para a iniciação ao trabalho através de oficinas e 

encaminhamento a outros equipamentos; 

➢ Garantir ambiente agradável no núcleo com atividades diversificadas; 

➢ Diminuir ao máximo a permanência da criança/adolescente na rua; 

➢ Criar grupos de convivência para que a criança e o adolescente possam refletir sobre assuntos 

inerentes ao seu cotidiano e outros temas geradores de conflitos, tendo em vista apontar 

alternativas de melhor perspectiva quanto ao futuro; 

➢ Estimular a formação de um grupo de vivência com os familiares dos usuários para discussão 

de temas geradores de conflitos nas relações interpessoais e se integrar as propostas 

socioeducativas do núcleo; 



 

➢ Integrar o núcleo a outros equipamentos que visem uma parceria do trabalho (postos, creches, 

núcleos, comércio, escolas, etc.), assegurando a continuidade dos serviços propostos;  

➢ Estabelecer parcerias com órgãos públicos e ou não governamentais envolvidos com a proposta 

do equipamento;  

➢ Promover a formação e integração da equipe de trabalho no projeto e na filosofia da entidade; 

➢ Garantir uma complementação alimentar, através de duas refeições balanceadas servidas 

diariamente; 

➢ Integrar a comunidade através de cursos artesanais, aulas de ginástica e programas especiais. 

 

 
 
PROJETOS 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA - NUCLEO DE OSASCO 
 
Endereço: Rua Leonor Rodrigues Borges 106, Helena Maria 
 
Cidade: Osasco   UF: SP  CEP: 06253290 
 
Telefone: 11 - 35450900   

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Nucleo de Osasco - Projeto de atenção às crianças em situação de 

risco social e famílias em situação de vulnerabilidade. As Comunidades e entorno onde os 

núcleos de atenção as crianças da IPAEAS atuam, apresentam famílias em situação de 

vulnerabilidade, caracterizada pelo desemprego, famílias numerosas, desestruturação familiar, 

crianças ociosas nas ruas, correndo risco social e pessoal. Essas comunidades necessitam de 

projetos de apoio à criança e adolescente em situação de risco com atividades de jornada 

ampliada para o melhoramento do rendimento escolar com apoio nutricional, recreação, prática 

esportiva e informática. Por se tratar de menores em situação de risco pessoal e social, muitos 

estão privados da convivência, do apoio e orientação dos pais ou responsáveis, por morte, 

abandono, desestruturação familiar; desta forma o núcleo procura proporcionar aos atendidos,  

oportunidades de desenvolvimento físico, mental, moral e social, dando-lhes condições de 

liberdade e de dignidade. 

 

OBJETIVO: Oferecer às crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal das 

comunidades onde atuam atividades socioeducativas, que contribuam para a redução da 

vulnerabilidade, atividade de jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar, apoio 

nutricional, recreação e prática esportiva. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Com o apoio escolar verifica-se um a diminuição da taxa de 

repetência e na taxa de evasão escolar. Melhora no rendimento escolar. Nota-se também um 

desenvolvimento na valorização dos princípios morais, cívicos, éticos e de saúde na criança e no 

adolescente. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 64 

 

 

 

 

 



 

NOME DO PROJETO: ADRA - NUCLEO DE IBIUNA 
 
Endereço: Estrada Murundu S/N Feital 
 
Cidade: Ibiúna  UF: SP  CEP: 18150000 
 
Telefone: 15 - 34942154  

 

DESCRIÇÃO ADRA - Nucleo de Ibiúna - Projeto de atenção às crianças em situação de risco 

social e famílias em situação de vulnerabilidade. As Comunidades e entorno onde os núcleos de 

atenção as crianças da IPAEAS atuam apresentam famílias em situação de vulnerabilidade, 

caracterizada pelo desemprego, famílias numerosas, desestruturação familiar, crianças ociosas nas 

ruas, correndo risco social e pessoal. Essas comunidades necessitam de projetos de apoio à 

criança e adolescente em situação de risco com atividades de jornada ampliada para o 

melhoramento do rendimento escolar com apoio nutricional, recreação, prática esportiva e 

informática. Por se tratar de menores em situação de risco pessoal e social, muitos estão privados 

da convivência, do apoio e orientação dos pais ou responsáveis, por morte, abandono, 

desestruturação familiar; desta forma,  o núcleo procura proporcionar aos atendidos 

oportunidades de desenvolvimento físico, mental, moral e social, dando-lhes condições de liberdade 

e de dignidade. 

 

OBJETIVO: Oferecer às crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal das 

comunidades onde atuam atividades socioeducativas, que contribuam para a redução da 

vulnerabilidade, atividade de jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar, apoio 

nutricional, recreação e prática esportiva. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

Com o apoio escolar verifica-se um a diminuição da taxa de repetência e na taxa de evasão 

escolar. Melhora no rendimento escolar. Nota-se também um desenvolvimento na valorização 

dos princípios morais, cívicos, éticos e de saúde na criança e no adolescente. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 62 

 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA - NUCLEO DE ITANHAEM 
 
Endereço: Rua Guido Padovan 255. Oasis 
 
Cidade: Itanhaém  UF: SP  CEP: 11740000 
 
Telefone: 11 - 34226196   

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Nucleo de Itanhaem - Projeto de atenção às crianças em situação de 

risco social e famílias em situação de vulnerabilidade. As Comunidades e entorno onde os 

núcleos de atenção as crianças da IPAEAS atuam, apresentam famílias em situação de 

vulnerabilidade, caracterizada pelo desemprego, famílias numerosas, desestruturação familiar, 

crianças ociosas nas ruas, correndo risco social e pessoal. Essas com unidades necessitam de 

projetos de apoio à criança e adolescente em situação de risco com atividades de jornada 

ampliada para o melhoramento do rendimento escolar com apoio nutricional, recreação, prática 

esportiva e informática. Por se tratar de menores em situação de risco pessoal e social, muitos 

estão privados da convivência, do apoio e orientação dos pais ou responsáveis, por morte, 

abandono, desestruturação familiar; desta forma, o núcleo procura proporcionar aos atendidos 

oportunidades de desenvolvimento físico, mental, moral e social, dando-lhes condições de 

liberdade e de dignidade. 



 

 

OBJETIVO: Oferecer às crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal das com 

unidades onde atuam atividades socioeducativas, que contribuam para a redução da 

vulnerabilidade, atividade de jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar, apoio 

nutricional, recreação, prática esportiva e informática. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Com o apoio escolar verifica-se um a diminuição da taxa de 

repetência e na taxa de evasão escolar. Melhora no rendimento escolar. Nota-se também um 

desenvolvimento na valorização dos princípios morais, cívicos, éticos e de saúde na criança e no 

adolescente. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 95 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA - NUCLEO PROFA CASSIA RODRIGUES LASCA 
 
Endereço: Rua Engenheiro Augusto De Figueiredo 2341 Bom Sucesso 
 
Cidade: Campinas  UF: SP  CEP: 13045248 
 
Telefone: 19 - 32764102   

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Nucleo Profa. Cassia Rodrigues Lasca – Campinas, SP Serviços 

realizados em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições 

progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o 

trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de 

intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na 

construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no 

território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento 

de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 

convivência com unitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação 

dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de 

alternativas para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 

 

OBJETIVO: Promover ações e programas para o desenvolvimento com unitário social; 

Cooperar com os órgãos públicos nas ações e programas de promoção assistencial, educacional e 

de erradicação da miséria; Difundir e propagar princípios morais, éticos, cristãos e de saúde; 

Contribuir para a prevenção e/ou proteção às situações de vulnerabilidade e/ou risco social de 

crianças e adolescentes e suas famílias, propiciando o desenvolvimento integral e o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários; Contribuir para a inserção, reinserção e permanência das 

crianças e adolescentes no sistema regular de ensino; Garantir a constituição de espaço de 

convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da 

autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades; 

Possibilitar acesso a experiências e manifestações lúdicas, artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer visando o desenvolvimento da sociabilidade. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Acesso à documentação civil; Ampliação da capacidade protetiva 

da família e a superação de suas dificuldades de convívio; Acesso a atividades de lazer, esporte e 

manifestações artísticas e culturais do território e da cidade; Aquisição de habilidades para o acesso 

ao trabalho; Acesso à educação alimentar e cuidados básicos de higienização, entre outros aspectos 

que contribuam para o desenvolvimento da autoestima; Inclusão de crianças e adolescentes na rede 

regular de ensino e jovens no mercado de trabalho; Acesso a serviços básicos de saúde e 



 

benefícios socioassistenciais. Ampliação da sua capacidade de conviver em grupo, de administrar 

conflitos por meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar; Ampliação de 

capacidade de fortalecimento dos vínculos afetivo-solidários; Acesso a um ambiente saudável, de 

respeito e de valorização das diversidades étnicas, raciais, religiosas e sexuais. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 190 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA - NUCLEO DE ENGENHEIRO COELHO 
 
Endereço: Rua Benedito Cunha Guedes 594, Jd Eldorado 
 
Cidade: Engenheiro Coelho  UF: SP  CEP: 13165000 
 
Telefone: 19 - 38579229   

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Nucleo de Engenheiro Coelho.  O Núcleo tem como meta geral o 

desenvolvimento físico, mental e social das crianças e adolescentes atendidos e usa como 

instrumento oficinas pedagógicas. Oficina de Informática: Aulas práticas, em duplas e individuais, de 

forma a ensinar o correto manuseio do computador e o domínio nos recursos dos aplicativos que o 

sistema oferece e suas funções: Word, Power Point, Paint, Jogos e outros, sempre em conjunto com 

a Web, para complemento das atividades com o cartões, pastas e arquivos, e-mails, digitalização e 

vídeos. Oficina de Artes: Aulas práticas e teóricas, permeando o aspecto cultural e o social, com 

a utilização das diferentes técnicas de pinturas e materiais. As atividades em grupo ou individual 

possibilitam a troca de opiniões entre eles e a observação das diferentes combinações de materiais. 

Conhecer o contexto da origem para a construção da sua própria concepção do belo, o correto 

manuseio de material (tintas, pinceis, tesouras, papéis, lápis, hidrocor) e as transformações dos 

recicláveis para a confecção de bens utilizáveis. Oficina de Música: Aulas de Musicalização, 

Flauta Doce, Coral Infanto-juvenil, Fanfarra, conhecendo diferentes ritmos e estilos musicais e 

formas de expressão. Oficina de Jogos: Aulas de Educação Física, ministradas em parceria com a 

Prefeitura Municipal, abordando tanto a área esportiva com o a recreativa. Aulas com jogos 

educativos ou atividades recreativas com bolas, cordas, brincadeiras livres, de obstáculos, de roda. 

Oficina de Datas Comemorativas. 

 

OBJETIVO: Oferecer um espaço socioeducativo no período extraescolar afim de prevenir sua 

permanência nas ruas em situação de risco; Contribuir para o desenvolvimento intelectual, social 

e pessoal; Capacitar para o exercício da cidadania, utilizando os recursos da tecnologia, na 

formação de um indivíduo com os conhecimentos básicos que a área oferece; Contribuir para a 

utilização de tais conhecimentos com o meio de subsistência; Estimular as habilidades de 

coordenação motora fina, grossa, óculo-manual; Desenvolver senso de organização e trabalho em 

grupo; Utilizar os conhecimentos com o meio de subsistência com respeito a natureza; Estimular a 

concentração, atenção e disciplina; Capacitar para um bom desenvolvimento e resistência física. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Melhora no desempenho escolar e leitura; mudanças nos hábitos de 

higiene, inserção no mundo informatizado, com conhecimentos básicos de informática; diminuição 

de atos de violência e desrespeito para com o próximo, ampliação de conhecimentos na área 

musical e artística; desenvolvimento de espírito de equipe, respeito às leis; desenvolvimento e 

despertar de habilidades esportivas; 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 120 

 

 



 

NOME DO PROJETO: ADRA - NUCLEO DE ITABERA 

 

Endereço: RUA TAQUARITUBA 245 JD ESPANHA 

 

Cidade: Itaberá  UF: SP  CEP: 18440000 

 

Telefone: 15 - 35261163   

 

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Núcleo de Itaberá Visa o bem estar físico, mental e social que se 

desenvolve através de oficinas de Educação Artística e trabalhos manuais, apoio moral, apoio 

escolar (brinquedoteca, videoteca, biblioteca), musicalização, canto coral, educação física, 

palestras, passeios educativos, coreografias e noções de informática. O projeto possui tem as 

diversos: higiene, cidadania, cooperação, sexualidade. O pátio é coberto com um a ampla 

área para recreação, playground e espaço para atividades esportivas. É oferecido alimentação, 

apoio escolar, acompanhamento físico e moral. Assistimos crianças e adolescentes, em regime de 

apoio socioeducativo em meio aberto. 

 

OBJETIVO: Fortalecer as relações pessoais, familiares e sociais; propiciar condições para o 

acesso, permanência e/ou retorno à escola, contribuindo para o sucesso escolar das crianças e 

adolescentes; possibilitar o acesso das crianças, adolescentes e respectivas famílias à rede de 

serviços público e privada; realizar ações conjuntas e serviços ou programas 

municipais/estaduais/federais, visando oferecer as crianças, adolescentes e suas famílias, 

condições propícias para o desenvolvimento social, minimizando ou anulando sua condição de 

exclusão; desenvolver ações centradas na família, por ser esta o núcleo essencial à constituição de 

vínculo afetivos importantes, informando e apoiando os pais para desempenharem com 

competência seu papel de educadores; oferecer atividades coordenadas entre si, atendendo as 

necessidades e interesses, das crianças e adolescentes, de acordo com sexo, faixa etária, condições 

de vida e grau de desenvolvimento físico e mental. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Melhora no rendimento escolar, redução no índice de evasão 

escolar, mudanças nos hábitos de higiene, inserção no mundo da informática, diminuição de atos 

de violência e desrespeito para com o próximo, desenvolvimento artístico. Aumento da afetividade 

e sociabilidade e respeito às regras. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 113 

 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO 
 
Endereço: Avenida 13 W 100 - Jd Novo Wenzel 
 
Cidade: Rio Claro   UF: SP  CEP: 13503710 
 
Telefone: 19 - 35233576   

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Núcleo Rio Claro oferece um programa de ações complementares à 

escola e de apoio psicossocial e sócio- familiar prioritariamente aqueles em situação de risco 

pessoal e social, provenientes de famílias com até 2 salários mínimos, incluindo os portadores 

de deficiência especial. Atendimento de crianças, adolescentes e famílias com indicadores de 

risco. Incentivar o conhecimento e gosto pela leitura e pesquisa escolar. Capacitação de 

habilidades artesanais, musicais e física. 

 



 

OBJETIVO: Garantir o vínculo da criança com a escola, evitar a evasão escolar, estimular o 

gosto pelo estudo; incentivar o Atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias em situação 

de vulnerabilidade social ou aqueles provenientes de famílias com indicadores de risco; Incentivar 

o conhecimento, gosto pela leitura e a pesquisa escolar; Despertar habilidades e criatividade 

artesanais, visando capacitação para futura geração de renda; Desenvolver a coordenação motora, 

o bem estar físico e a percepção de regras; Desenvolver o gosto pela música, expressão vocal, 

socialização; Preparar o adolescente para sua inserção no mercado de trabalho; Descobrir novos 

talentos, interação social e desenvolver sua criatividade; fortalecer relacionamentos familiares, 

pessoais, sociais e habilidades na informática. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

Melhora nos hábitos de higiene pessoal; Desenvolvimento artístico e musical; Melhora no 

rendimento escolar, diminuindo a taxa de reprovação e evasão; Conhecimento de informática. 

Melhora na qualidade de vida pois recebem refeições bem equilibradas. Através do artesanato eles 

desenvolvem o gosto pelo trabalho manual e o aproveitamento de recicláveis. O atendimento 

psicossocial proporcionou o desenvolvimento da sociabilidade, auto estima, afetividade, senso de 

responsabilidade. Através da horta desenvolveram o gosto de mexer na terra, cuidar das verduras 

e legumes que são consumidos por eles nas refeições diárias servidas. Desenvolveram habilidades 

em informática nos programas: Word, Excel, etc. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA:180 

 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA 
 
Endereço: Estrada Aracoiaba / Aparecidinha S/N Retiro 
 
Cidade: Araçoiaba da Serra  UF: SP  CEP: 18190-000 
 
Telefone: 15 - 32811904 

 

DESCRIÇÃO:ADRA - Nucleo Vovó Josephina – Araçoiaba da Serra Projeto de atenção às 

crianças em situação de risco social e famílias em situação de vulnerabilidade. Desenvolvendo 

apoio à criança e adolescentes em situação de risco com atividades de jornada ampliada para o 

melhoramento do rendimento escolar com apoio nutricional, recreação, pratica esportiva e 

informática. O núcleo procura proporcionar, aos atendidos, oportunidades de desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, dando-lhes condições de liberdade e de dignidade. 

 

OBJETIVO: Levar a criança a um desenvolvimento harmonioso nas áreas mentais, físicas e 

sociais. Estimulá-la a descobrir suas aptidões artísticas através dos trabalhos manuais; Entender 

como a tecnologia contribui para a sua formação acadêmica e a necessidade de manipular bem o 

computador; Desenvolver o gosto pela música e o papel desta no desenvolvimento social e 

emocional de cada participante; Conhecer seus direitos também seus deveres e a contribuição de 

cada uma na sociedade, inclusive no cuidado com o meio ambiente; Estimular o hábito de fazer a 

tarefa escolar diariamente, incentivar a leitura e atender suas dificuldades específicas para reforçar  a 

aprendizagem; Oferecer condições de crescimento físico e psicossocial em várias atividades 

desenvolvidas. Desenvolver hábitos de higiene, valorizando a saúde do corpo/dentes. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Maior interesse, e melhor rendimento escolar. As noções de 

cidadania contribuíram muito na diminuição da agressividade e violência, o comportamento das 

crianças passou a ser destaque tanto na escola como na família. As apresentações do coral 



 

contribuíram muito pela elevação da autoestima. O esporte incentivou a todos inclusive os mais 

desanimados a lutar pelos sonhos. Alimentação adequada colaborou muito na aparência e no 

humor das crianças. Mudanças nos hábitos e comportamento das crianças atendidas e há grande 

mudança na área social e psicológica. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 70 

 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA - CENTRO ADVENTISTA DE APOIO A FAMILIA - CAAF 
 
Endereço: Avenida Prof Fausto Lex 1128, Rios 
 
Cidade: Barretos  UF: SP  CEP: 14783136 

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Centro Adventista de Apoio a Família - CAAF, possui por finalidade 

prestar serviços tipificados, bem como proteção social básica de forma continuada, permanente 

e planejada. A entidade desenvolve ações de caráter preventivo e proativo e sua missão é 

promover o apoio e o fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários à comunidade local 

através de serviços que visam a valorização e a dignidade da vida humana. Por intermédio de 

suas ações, a entidade propõe trabalhar a questão social que uma vez diagnosticada necessita de 

intervenções. Assim sendo, busca complementar os serviços socioassistenciais com as famílias a 

fim de prevenir as ocorrências de situações de risco social. A entidade tem como foco produzir 

ações que contribuem ao usuário o desenvolvimento de sua capacidade e potencialidades, tais 

como: curso de empreendedorismo - panificação industrial, alimentação natural, culinária para 

adolescentes, inclusão digital, cuidados de idosos e estética. Atividades de convivência e 

fortalecimento de vínculos - visitas domiciliares, oficinas, grupos de reflexões, grupos 

familiares, dinâmicas, palestras, acolhimento e apoio aos portadores de câncer. 

 

OBJETIVO: Oferecer assistência, apoio, atividades socioeducativas para pessoas carentes da 

comunidade local que se encontram em situação de vulnerabilidade social, facilitando o acesso e 

usufruto de direitos, visando o fortalecimento de vínculos e melhoria na qualidade de vida. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes Idosos, Mulheres, Comunidades locais  e Família 

 

RESULTADOS OBTIDOS: As atividades desenvolvidas contribuíram para o avanço do 

processo de desenvolvimento de cada assistido e seus familiares. Indivíduos inseridos no mercado 

de trabalho no ramo da panificação, tornando-se autossustentáveis financeiramente, adolescentes 

desenvolvendo seus talentos na busca da sua identidade e construindo valores e princípios. Mulheres 

resgatam sua autoestima, dignidade humana, o que lhes proporciona a construção de novos projetos 

de vida. Crianças envolvidas nas atividades lúdicas e socioeducativas, o que contribui para seu 

desenvolvimento saudável, fortalecendo vínculos e prevenindo contra todo tipo de exclusão 

social. Os idosos se enquadram nas atividades específicas, oferecendo a eles qualidade de vida, 

convivência em grupo. Apoio e acolhimento aos portadores de câncer. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 108 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA - CENTRO ADVENTISTA DE ARARAQUARA 
 
Endereço: Avenida Feijó 775 - Centro 
 
Cidade: Araraquara  UF: SP  CEP: 14801140 
 
Telefone: 17 - 30163200   



 

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Centro Adventista de Araraquara, atende a comunidade através de 

atividades socioeducativas desenvolvendo atividades como cursos profissionalizantes, oficinas de 

culinária, artesanato, fisioterapia para mulheres além de atividades físicas para crianças de ambos 

os sexos. A entidade procura garantir os direitos mínimos de seus usuários através de doações 

que promovem o acesso às necessidades básicas e cada um. 

 

OBJETIVO: Todas as atividades tem como finalidade o fortalecimento dos vínculos, prevenção de 

situações de risco social para que haja aumento da autoestima, autonomia e  independência da 

mulher, além de  mudança de  comportamento no enfrentamento das dificuldades da vida, a 

prevenção das drogas e demais problemas sociais decorrentes da população em vulnerabilidade 

social. 

 

PÚBLICO ALVO: Mulheres, crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

Em todas as atividades pudemos comprovar estatisticamente que 60% dos formados iniciaram 

seu próprio negócio, e 15% das crianças atendidas tem apresentado bom comportamento e 

aumento do interesse pelas atividades escolares, além do auto cuidado. Com relação as idosas, 

todas tem demonstrado aumento na auto estima, e desenvolvimento de potencialidades, como o 

gosto pelo artesanato e conhecimentos culturais. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 350 

 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA - CENTRO ADVENTISTA DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 
Endereço: Rua Sebastiao Thomas da Silva 263 - Ana Jacinta 
 
Cidade: Presidente Prudente - SP  CEP: 16064100 
 
Telefone: 18 - 39096444 

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Centro Adventista de Presidente crianças de 6 a 17 anos, ambos os sexos, 

em horário alternado ao escolar, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de risco e 

exclusão social, ou seja, para a garantia dos diretos previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, quais sejam, seu pleno desenvolvimento, preparo para a cidadania e qualificação 

professional, e ainda, a inclusão de sua família em programas e nele ficar inserido quando houver 

carência ou falta de recursos materiais. Estimulando o exercício da cidadania, o ingresso, o 

regresso, a permanência no ambiente escolar, a aprendizagem e principalmente contribuindo para o 

desenvolvimento global. 

 

OBJETIVO: Desenvolver atividades no período contra turno escolar com crianças adolescentes de 

6 a 17 anos e 11 meses, por meio de experiências lúdicas, artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer, em especial as crianças/adolescentes em situação de risco, empoderando-as para o exercício 

da cidadania, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Todas as crianças e adolescentes concluíram com a série estudada 

no ano de 2013; a análise da frequência diária demonstrou que apenas 6% das crianças e 

adolescentes incluídas no projeto evadiram; O interesse e a participação nas atividades propostas, 

principalmente do  projeto "Esporte Vida"; Implantação  do projeto  "Escola para príncipes e 

princesas", cujo objetivo era orientar os adolescentes numa vida sexual responsável, com a 

participação dos adolescentes da comunidade também; I Amostra Cultural de Artesanato; 



 

Campeonato de Skate, com a participação de profissionais do esporte. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 149 

 

 

 

NOME DO PROJETO: ADRA- NUCLEO BOM SAMARITANO 

 

Endereço: Estrada de Apiai - Iporanga S/N Km 2,5 - Palmital 

 

Cidade: Apiaí  UF: SP  CEP: 18320000 

 

Telefone: 15 - 35521165   

 

DESCRIÇÃO: ADRA - Nucleo Bom Samaritano – Apiaí, SP Projeto de atenção às crianças em 

situação de vulnerabilidade, correndo risco social e pessoal. As comunidades e entorno onde o 

núcleo de atenção a criança atua, apresentam famílias em situação de vulnerabilidade. O núcleo 

oferece um programa de ações complementares a escola e de apoio psicossocial, socioeducativo 

em meio aberto. Desenvolver as seguintes atividades: Refeições diárias, apoio escolar, educação 

física, recreação em grupo, aconselhamento, higiene pessoal, artesanato, brincadeiras educativas, 

hábitos de leitura, aulas de informática, canto coral, etc. 

 

OBJETIVO: Fortalecer as relações pessoais, familiares e sociais; Propiciar condições para o 

acesso, permanência e/ou retorno à escola, contribuindo para o sucesso escolar das crianças e 

adolescentes; Possibilitar o acesso à rede de serviços públicos e privados; Realizar ações 

conjuntas com demais serviços ou programas municipais/estaduais/federais, visando oferecer 

condições propícias para o desenvolvimento social, familiar e pessoal, minimizando ou anulando 

sua condição de exclusão; Desenvolver ações centradas na família, possibilitando maior coesão 

nos vínculos afetivos; oferecer atividades para melhor atender às necessidades e interesses da 

demanda; proporcionar qualidade de vida, informações e o exercício da cidadania; oferecer 

atividades coordenadas entre si, garantindo o desenvolvimento físico, mental e social; palestras 

sobre sexualidade de acordo com a faixa etária. 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Melhora no desenvolvimento sócio educativo da criança e 

adolescente, ambiente seguro, fora das ruas, alimentação adequada, trabalhos manuais, melhora no 

rendimento escolar, diminuição da evasão escolar, esportes e lazer, educação moral e cívica, 

informática, canto coral, higiene pessoal, fortalecimento do exercício de cidadania e respeito na 

sociedade onde vivem. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª. às 6as. Feiras das 7h30 às 17h. 

 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 89 

 

 


