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COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTUATUTÁRIA

Em Assembleia Geral Extraordinária no dia 27 de agosto 2018, foram aprovadas às mudanças
necessárias no Estatuto da AMECC para que as Casas Lares pudessem acolher ambos os gêneros de
crianças e adolescentes. Na mesma ocasião, foi prolongado o mandato da atual diretoria, por
aclamação, pela assembleia, com mandato até abril de 2024.
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BREVE HISTÓRICO DA AMECC

A Associação Menores com Cristo - AMECC, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos,
reconhecida como de utilidade pública nas três esferas. Localizada em um sítio na cidade de Guarabira
- PB. Nasceu da sensibilidade de um padre alemão ao visitar uma cela de crianças e adolescentes na
prisão da cidade. Em uma das visitas, um garoto entregou uma carta pedindo que o padre o retirasse
da prisão e o assumisse. Em 13 de novembro 1990 o juiz concedeu a guarda. A diocese apoiou a ação e
cedeu abrigo ao adolescente. A novidade de um lugar de referência para crianças espalhou-se e o
grupo cresceu. O adolescente chamou o grupo de “Menores Com Cristo”, batizando a organização.
Em 25 de março 1993, a AMECC foi formalizada, com um grupo de 40 membros fundadores e uma
equipe. Em 1995 foi formada uma associação na Alemanha para apoiar o trabalho com crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade na Paraíba. O trabalho ampliou-se e além do acolhimento
institucional, com a modalidade de casas lares, atende crianças e adolescentes com vínculos
familiares, na modalidade de Atendimento Dia, creche e escola. Atualmente, guiada pela doutrina da
Proteção Integral, a AMECC em 2019 atendeu 316 crianças e adolescentes, tanto da cidade de
Guarabira, bem como de 10 municípios do estado da Paraíba.
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FINALIDADE ESTATUTÁRIA
A Associação Menores Com Cristo – AMECC tem como finalidade preponderante atuação na área de
assistência social; prestando serviço também na área de educação, esporte e lazer, conforme consta
no Art.2º do Estatuto Social. A execução de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência
social propriamente dito, são realizados de forma gratuita e de caráter continuado, permanente e
planejado, sem qualquer distinção ou discriminação de sexo, classe social, idade, origem, profissão,
nacionalidade ou credo religioso ou político.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
A Associação Menores com Cristo é reconhecida a nível municipal (Guarabira/PB), bem como no
Estado da Paraíba, sendo vista, através do acolhimento institucional, Atendimento Dia, Escola e
Creche como um “farol”, instituição competente e transparente, que há 29 anos vem dando voz a
tantas crianças e adolescentes abandonadas e em risco social. A cidade de Guarabira tem centralidade
na região do agreste e brejo da Paraíba, onde está localizado a AMECC. Estima-se a população de
58.492.hab. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) corresponde a 0,673. O último IDEB (Índice
de Desenvolvimento de Educação Básica) dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal
de Guarabira atingiu a marca de 4.6. A AMECC atende neste sentido, especificamente no acolhimento
institucional, crianças e adolescentes de dez cidades do estado da Paraíba, encaminhados pela Vara da
Infância e Juventude da Comarca de Guarabira/PB.

SITUAÇÃO SÓCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS:
Guarabira é um município paraibano com 58.492 hab. O nono município do estado em população. A
Infraestrutura e serviços que dispõe toma-a uma referência econômica, tendo centralidade em
serviços e comércio em duas microrregiões (agreste e brejo da Paraíba). Com o PIB (Produto Interno
Bruto) 9.526 per capita está a 42% do nível nacional. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é
de 17.4 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias de 0.6 para cada 1.000 habitantes.
Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições de 1588 de 5570 e 3103 de 5570,
respectivamente. A violência na cidade é alarmante com 38 homicídios por 100.000 hab., em geral são
jovens das periferias que estão morrendo (75%) a frequência escolar sem atraso no ensino
fundamental melhorou nos últimos anos, mas as metas propostas para o IDEB (Índice de
Desenvolvimento de Educação Básica) ainda são baixas. Estão na rede regular de ensino apenas 58%

5

Associação Menores com Cristo

na faixa etária de 6 a 14 anos. Entre 15 e 17 anos 15% estão fora da escola, há 18% de adolescentes e
jovens entre 15 e 24 anos que não estudam, nem trabalham, sendo classificados como vulneráveis
aumentando o número deles em conflitos com a lei.

OBJETIVOS DO PROJETO
Acolher através da “Medida de Proteção – Abrigo” e apoiar o desenvolvimento digno de crianças
e adolescentes excluídas da Convivência Sociofamiliar de ambos os gêneros em situação de risco
e vulnerabilidade social com a finalidade da recomposição dos vínculos familiares e sua inclusão
social.
Apoiar o desenvolvimento digno de crianças e adolescentes na modalidade Atendimento Dia Contra Turno Escolar de ambos os gêneros em situação de vulnerabilidade social oriundas dos
bairros desfavorecidos de Guarabira.
Desenvolver na escola São Rafael e Creche São Miguel um trabalho participativo, integrado e
dinâmico, envolvendo toda comunidade, a fim de que se possam buscar caminhos que
proporcionem as crianças atendidas da AMECC e dos bairros vizinhos uma educação formal de
alta qualidade, da educação infantil até a primeira fase do ensino fundamental, visando integrar
uma instrumentalização adequada para o exercício da cidadania.

ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos financeiros para manutenção desta atividade são provenientes de uma grande rede de
apoio formada pelo Kinderdorfverein, Kinderdorfstiftung, Reis Magos e a Diocese de Passau na
Alemanha; Diocese de Guarabira; Vara da Infância e Juventude das respectivas cidades oriundas das
crianças e adolescentes acolhidos; Conselhos Tutelares com agilização nos processos de abrigamento
e reintegração familiar; o Ministério de Assistência Social (MDS) que fornece o certificado de
filantropia; Povo Paraibano através da Campanha Irrigar com doações de pessoas físicas, promoções
junto a comunidade; Secretaria de Educação do Município de Guarabira; Mistério Público do Trabalho
da Paraíba e de Guarabira; Sistema “S” (SENAI, SESC, SENAC, SENAT, SENAR); Prefeitura Municipal de
Guarabira; FUNCEP - Governo do Estado com apoio financeiro e outros.
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ATENDIMENTOS REALIZADOS


ATENDIMENTO INTEGRAL-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: Alta Complexidade;



ATENDIMENTO DIA - CONTRA TURNO ESCOLAR: Atividades Socioeducativas;



ESCOLA E CRECHE: Educação formal da educação Infantil a primeira fase do ensino
fundamental.

PÚBLICO ATENTIDO: Crianças, adolescentes e jovens de ambos os gêneros, sem exigência de grau de
instrução, vindo dos municípios conveniados e dos bairros desfavorecidos do Município de Guarabira,
na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos em risco e vulnerabilidade social em medida de proteção,
encaminhados pela Vara da Infância e Juventude do Município de Guarabira, e acompanhados pelos
Conselhos Tutelares, oriundos dos municípios de cada acolhido, com agilização nos processos de
acolhimento, bem como crianças e adolescentes que estão inseridas na escola São Rafael, Creche São
Miguel e Atendimento Dia (contra turno escolar) que vivem em vulnerabilidade social e advém de lares
com renda inferior a um salário mínimo proveniente do Programa do Governo Federal “Bolsa Família”.
NÚMEROS DE ATENDIMENTO EM 2019 POR MODALIDADE: No Atendimento Integral- Serviço de
Acolhimento Institucional atendeu-se 24 acolhidos; Atendimento Dia- Contra Turno Escolar: 52
crianças e adolescentes foram atendidas; Na escola São Rafael 156 alunos participaram ativamente das
aulas durante todo ano letivo e na Creche São Miguel 84 crianças com idades de 0 a 4 anos
diariamente receberam atendimento. Totalizando 316 atendimentos em 2019.

DIA/HORÁRIO/PERIOCIDADE: O Horário de funcionamento (aberto ao público) acontece de segunda à
sexta, das 08h às 12h, das 13h às 17h, exceto em dias feriados. É importante destacar que as casas
Lares de acolhimento institucional funcionam 24h.
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RECURSOS HUMANOS:
PROFISSIONAL/FUNÇÃO

Quantidade

Nº
HORAS

VÍNCULO

Mãe Social

2

220

Celetista/CLT

Orientadora Social

4

150

Celetista/CLT

Mãe Substituta

1

220

Celetista/CLT

Pai Social

2

220

Celetista/CLT

Coordenadora

1

220

Celetista/CLT

Assistente Social

1

150

Celetista/CLT

Psicólogo

1

150

Celetista/CLT

Monitora

1

220

Celetista/CLT

Instrutor de música

1

100

Celetista/CLT

Serviços Gerais

4

220

Celetista/CLT

Instrutor de Capoeira

1

80

Celetista/CLT

Assistente administrativo

2

220

Celetista/CLT

Vigilante

2

180

Celetista/CLT

Porteiro

2

180

Celetista/CLT

Motorista

2

220

Celetista/CLT

Auxiliar de Manutenção

2

220

Celetista/CLT

Pedreiro

1

220

Celetista/CLT

Trabalhador Rural (Área verde)

2

220

Celetista/CLT
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ATENDIMENTO INTEGRAL- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL

Casas-Lares para Crianças e Adolescentes de 0 á 18 anos
O Serviço de Acolhimento Institucional provisório e excepcional na modalidade Casa Lar é destinado
para crianças e adolescentes de ambos os gêneros, sob medida de proteção aplicada pelo Poder
Judiciário, em situação de risco pessoal, social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Em Casas Lares as
crianças e adolescente são acolhidas, cuidadas e acompanhadas por equipe técnica e um casal social
até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento
para família substituta ou extensa, e em terceira opção quando completar a maioridade, o
encaminhamento para a “república light” onde seguem seu caminho para a autonomia, sendo
inseridos no mercado de trabalho formal. Neste contexto, foram realizadas atividades de
ressocialização, de reconstrução dos vínculos familiares e de inserção no mercado de trabalho. Os
atendimentos são realizados em duas casas lares onde as crianças e adolescentes permanecem em
tempo integral. Nas casas lares recebem um atendimento personalizado numa rotina domiciliar
garantindo o acesso à escola, ao atendimento de saúde, à profissionalização, ao esporte e lazer. Os
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pais sociais são os responsáveis diretos pela organização da rotina da casa e se tornam referência
importante no desenvolvimento dos acolhidos criando vínculos significativos que contribuem para o
desenvolvimento da autoestima e autoconfiança nas relações interpessoais. A equipe técnica tem a
função de oferecer acompanhamento/supervisão trabalhando as relações interpessoais do grupo
(adultos, crianças/adolescentes) e situações individuais apresentadas pelos mesmos, bem como
acompanhamento integral (escolar, saúde, profissionalização). Caberá à equipe investigar os casos e
propiciar, sempre que possível aproximação e reintegrações familiares, com vistas ao desligamento,
preparando e trabalhando para o tal acontecimento, oficializando periodicamente o Juizado da
Infância e da Juventude a situação de cada caso.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pressupõe em seu Art. 71: “A criança e o adolescente
têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que
respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. Já em seu art. 58 implica: “No
processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto
social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de
cultura”.
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ATENDIMENTO DIA - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

No Atendimento Dia – Contra Turno Escolar, as crianças e adolescentes são oriundas dos bairros
vulneráveis de Guarabira, frequentam a escola no turno da manhã e no contra turno escolar são
direcionadas para as 4 casas lares que são conduzidas por orientadoras sociais e supervisionadas
pela coordenação e equipe técnica da instituição. Vale salientar que a seleção do público alvo do
Atendimento Dia se dá de acordo com a situação socioeconômica da família. Todas as crianças e
adolescentes atendidas nesta modalidade diariamente são encaminhadas para participarem das
atividades socioeducativas ofertadas pela AMECC, tais como: Capoeira, música, dança e coral.
Através dessas atividades esportivas e culturais, é possível contribuir diretamente para o
melhoramento da qualidade de vida, do desempenho escolar, dos referenciais para a construção da
convivência familiar saudável e para uma sociedade com as ações de violência minimizadas.
Uma vez que, respeitando as orientações do ECA a AMECC preocupou-se com afinco em oferecer
para as crianças e adolescentes atendidas: Educação de qualidade; saúde; alimentação; cultura;
convivência familiar e comunitária; além de inúmeros momentos de lazer, conforme aludidos abaixo:
 24 crianças e adolescentes acolhidas no Atendimento Integral em 2019 foram matriculadas
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em suas respectivas séries, cinco estudaram na Escola São Rafael e dezenove em escolas
públicas do munícipio de Guarabira. 48 crianças e adolescentes atendidas no Atendimento
Dia - contra turno escolar frequentaram a Escola São Rafael- AMECC;


Crianças e adolescentes da alfabetização e ensino fundamental com defasagem no
aprendizado foram inseridas no Reforço Escolar – Durante todo o ano letivo de 2019 foi
oferecido reforço escolar para as crianças e adolescentes atendidas no Atendimento
Integral e Atendimento Dia que tinham distorção idade-série. No final do ano letivo
obtiveram-se resultados significativos no processo ensino aprendizagem, algumas crianças
apresentaram um avanço considerável na escrita e leitura;

 Formação Continuada para os profissionais do Atendimento Dia e Integral– No transcorrer das

formações, foram abordados temas como: Sexualidade, Afetividade, Automotivação,
trabalho em equipe, dentre outros. Enquanto instituição compreende-se o quanto é
importante essas formações para os profissionais das Casas de Acolhimento, bem como do
Atendimento Dia, tendo em vista, que todo aprendizado servirá como subsídios de
instrumentalização para lidar com os desafios do cotidiano. Para AMECC é de suma
importância investir na capacitação do corpo técnico/profissional da Organização, a fim de
qualificar a gestão e cumprir as finalidades estatutárias e sociais da mesma;
 Reuniões da Coordenação e equipe técnica para pais e orientadores sociais - As reuniões

foram realizadas com a finalidade de colaborar na organização da rotina da casa, resolver
conflitos, apoio psicólogo e administrativo, bem como restabelecimento das regras de
convivência;
 18 Audiências Concentradas foram realizadas pela Vara da Infância e Juventude da

Comarca de Guarabira, Cuité, Sapé e Alagoinha. Segundo orientação do ECA, a cada três
meses deverá ser reavaliada a possibilidade da reintegração familiar de cada acolhido;
 463 Atendimentos externos de psicologia - seis crianças e cinco adolescentes foram

encaminhadas para o atendimento psicológico fora da instituição. Esses encaminhamentos
deram-se pelo fato dos acolhidos apresentarem comportamento agressivo, oscilante,
ansiedade excessiva e histórias de vidas estarrecedoras. As sessões aconteceram
semanalmente;
 Atendimento psicossocial das crianças e adolescentes - aconteceram semanalmente de

forma individual e em grupo (escuta e orientações) por meio de rodas de conversas,
trabalhando os temas: Sexualidade; Convivência interpessoal; Drogas e bebidas alcoólicas
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na adolescência; Controle da agressividade; Disciplina; Respeitar a individualidade e espaço
do outro, Cooperação; Compromisso com os estudos; Perspectiva profissional focando no
Programa de Aprendizagem Jovem Aprendiz; Regras de convivência; entre outros temas
inerentes a vivencia diária das crianças e adolescentes acolhidas;
 25 atendimentos médicos particulares – crianças e adolescentes foram atendida por

pediatra infantil, alergista, ortopedista, dermatologista entre outros especialistas.
Frisamos que os acolhidos da casa Rafael e Menino Jesus fizeram tratamento dentário
no

ano de

2019,

bem

como

exames

de rotina. Ressaltamos

que

esses

encaminhamentos particulares (cidade de Guarabira, quando necessário de João
Pessoa) se deram pelo fato de ter sido exigido um tratamento mais especializado, que
demandou urgência no diagnóstico;
 A parceria entre a instituição e a UBS (Unidade Básica de Saúde) tem sido muito

importante, pois tem trazido muitos benefícios para os acolhidos que apresentaram
problemas de saúde tais como: virose, febre, resfriado, inflamação na garganta e etc.
Salientamos que todos os acolhidos em 2019 foram vacinados e estão com seu cartão de
vacinação em dia;
 27 visitas domiciliares as famílias dos acolhidos foram realizadas em 2019 junto às famílias

dos acolhidos que receberam acompanhamento e orientação, nosso intuito foi fortalecer os
laços familiares que tinham sido rompidos. Como implica o ECA em seu art. 91: I –
preservação dos vínculos familiares; II – integração em família substituta, quando esgotados os
recursos de manutenção na família de origem; III – atendimento personalizado e em pequenos
grupos; IV – desenvolvimento de atividades em regime de coeducação V – não
desmembramento do grupo de irmãos; VI – evitar, sempre que possível, a transferência para
outras entidades de crianças e adolescentes abrigados; VII – participação na vida da
comunidade local; VIII – preparação gradativa para o desligamento; IX – participação de
pessoas da comunidade no processo educativo;
 Oficinas de música, dança e capoeira – as crianças e adolescentes beneficiadas na

modalidade Dia e Integral participaram das oficinas de capoeira, precursão com ritmo e
canto através da “Banda Erê”, dança e coral. Oficinas desenvolvidas com um caráter
socioeducativo e pedagógico, que aceleram e ajudam no desenvolvimento físico,
cognitivo, social e mental;
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 Manutenção das Casas Lares Atendimento Integral e Dia – No ano de 2019 todas as casas

lares do Atendimento Dia e Integral receberam manutenção, como também foi reposto
dentro das necessidades alguns utensílios domésticos, bem como eletrodomésticos. É nosso
dever oferecer um lar agradável e digno para nossas crianças e adolescentes atendidas;


Reintegração a Família através das Integrações Familiar quinzenalmente - Advieram tanto
de algumas crianças e adolescentes que tem família no município de Guarabira, como
também as que têm famílias em outros municípios da Paraíba. No período das integrações
temos o apoio dos Conselhos Tutelares oriundos dos municípios dos acolhidos em relação
ao transporte, levam as crianças/Adolescentes das Casas de Acolhimento na sexta e trazem
de volta aos domingos. Contribuindo diretamente no fortalecimento dos laços familiares,
como assegura o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 19: Toda criança ou
adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, e, excepcionalmente, em
família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária.”;

 Retornaram para suas familias 5 adolescentes e 3 crianças em 2019. O retorno das crianças e

adolescentes para suas familias, seja de origem, subsituta ou extensa, é um momento
imensuravél e de muita emoção para toda família AMECC. É a concretização da nossa missão
enquanto instituição acolhedora, é a certeza que todo trabalho que está sendo realizado
junto as famílias das crianças e adolescentes acolhidas durante as Integrações Familiares e
Visitas Domiciliares fortaleceu vínculos afetivos e causou mudança positiva de conduta. Vale
salientar que na despedida de cada acolhido é realizado um almoço e toda equipe entrega um
álbum com fotos que conta atráves das imagens sua historia durante o tempo que morou na
AMECC;
 Durante todo o ano os pais e orientadores sociais prepararam com carinho a festa de

ANIVERSÁRIO de todas as crianças e adolescentes atendidas na AMECC. Momento de muita
alegria, diversão, interação e agradecimento a Deus pela vida;
 Em 2019 foram oferecidos aos pais e orientadores sociais Momentos de lazer:

Comemoração do dia das Mães no 2º domingo de maio; Festa Junina dia 23 de junho; Dia
dos Pais no 2º domingo de agosto;
 No dia 19 de dezembro aconteceu à Confraternização Natalina da AMECC – Celebrou-se uma Santa

missa na Capela São Rafael em gratidão a Deus pelo ano de 2019, colaboradores, crianças e
adolescentes do Atendimento Dia e Integral estavam presentes. Após a santa missa foi
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oferecido um jantar. Momento de agradecimento a Deus por mais um ano de
conquistas, mudanças, perseverança e fé;


As crianças e adolescentes participaram ativamente em momentos Culturais e de Místicas:
Paixão de Cristo; São João; Dia das Crianças; Dia das Mães no segundo domingo de maio;
Dia dos Pais no segundo domingo de agosto; Natal; Missas internas e externas; Sempre
respeitando a opção religiosa de cada um;

 28 crianças e adolescentes do Atendimento Dia e Integral recebem troca de cordas no

Festival Ideal de Capoeira 2019 – Nossas crianças e adolescentes receberam sua graduação,
representada pela troca de cordas, cada corda colorida representa um nível. Essa troca
acontece para os que já são praticantes da capoeira. Notavelmente, a Capoeira é importante
no desenvolvimento físico, motor, psicológico, afetivo e social dos praticantes,
principalmente das crianças, porque proporciona o desenvolvimento de uma forma integral e
global;
 Inserção no Mercado de Trabalho através do Programa de Aprendizagem “Jovem

Aprendiz” Trabalhou-se em 2019 com muito afinco, em busca da inserção de nossos
adolescentes acolhidos no mercado de trabalho, através do Programa de Aprendizagem
“Jovem Aprendiz”, que contempla adolescentes entre 14 e 24 anos que estejam
matriculados e frequentando a escola. Em parceria com o Sistema “S” (SENAI, SESC, SENAC,
SENAT, SENAR) mais 4 jovens foram inseridos no mercado de trabalho. A carteira de
trabalho foi assinada e os pais sociais ajudaram na administração do salário recebido. Toda
remuneração foi depositada em uma conta poupança em nome do acolhido e o mesmo só
poderá usufruir do valor em conta quando completar a maioridade. Frisamos que todo esse
processo de contratação acontece de acordo com as leis trabalhistas;
 No ano de 2019 foram proporcionados 55 momentos de lazer direcionados para nossos

atendidos: Colônia de férias para as crianças e adolescentes acolhidas na casa de praia na
cidade da Baia da Traição; brincadeiras com jogos educativos; churrascos e brincadeiras no
sítio; idas a piscinas; idas ao cinema; sorveterias; praias; ao Zoológico; visita á Museus; bem
como participação em atividades esportivas no ginásio de esporte, quadra de vôlei e campo
de futebol da AMECC.
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ESCOLA SÃO RAFAEL

A escola São Rafael oferece educação formal para os alunos do Serviço de Acolhimento no Sítio Pe.
Ibiapina (meninos e meninas), bem como para os alunos das comunidades desfavorecidas de
Guarabira e da região, abrangendo as áreas: Urbana e Rural. A referida Unidade atua desde a préalfabetização até 5º ano do Ensino Fundamental. A pedagogia da Escola São Rafael tem um caráter
público e é voltada para as necessidades especiais de crianças e adolescentes que apresentam um
histórico de vulnerabilidade. Ela funciona com a cooperação da Prefeitura Municipal de Guarabira.
Durante o Ano Letivo/2019, foram beneficiados 156 alunos, devidamente matriculados na Educação
Infantil (Pré-I e Pré II), e no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), distribuídos nos turnos escolares,
matutino e vespertino. Em sala de aula destacamos o quanto a afetividade contribui no processo de
ensino-aprendizagem, independentemente de sua origem, gênero ou classe social. De acordo com
os Parâmetros Curriculares da Educação (PCNs, 1998) "O papel fundamental da educação no
desenvolvimento das pessoas e da sociedade amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e
aponta para a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de cidadãos". Nesse
sentido, em nossa escola, durante o processo de socialização, a criança tem a oportunidade de
desenvolver a sua identidade e autonomia. Compreende-se que o afeto é um ingrediente primordial
em qualquer relação humana, e que este deve estar presente em todas as fases da vida do indivíduo.
Neste tocante a participação dos pais nas reuniões, recorrente a cada bimestre, é essencial. Família e
Escola, quando a família acompanha o desenvolvimento escolar dos seus filhos, as habilidades
sociais, comportamentais e intelectuais são incentivadas e ampliadas, pois partem de trocas de
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experiências que acontecem tanto na sala de aula quanto em casa, fato este que ocorre em diversos
momentos em que ocorre o intercâmbio de informações. Outro parceiro importante é o Programa
Saúde na Escola (PSE), instituído por Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007,
resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na perspectiva
de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino. Sendo assim os
profissionais da saúde se deslocam até a unidade escolar com o intuito de proporcionar melhoria na
qualidade de vida de toda a comunidade escolar, incluindo a família, parte importante durante todo
o processo. Em sala de aula os docentes buscam proporcionar um ambiente interativo e
participativo, de forma a despertar o senso crítico nos alunos e a sua participação ativa nas aulas,
isso ocorre nas aulas regulares e nas atividades de contra turno, tais como: Reforço escolar,
capoeira, música, dança, teatro e coral. Assim sendo podemos dizer que no ano letivo 2019 a Escola
São Rafael dentre outros fatores, visou estabelecer parâmetros para o (a) aluno (a) crescer como ser
humano, ser protagonista de sua própria história, ter o senso crítico, cooperativo e ser atuante
dentro do espaço da escola e do meio aonde vive; para isto buscou envolver a família no processo de
ensino-aprendizagem e resgatar a dimensão ética do conhecimento. A presença de um adulto
familiar garante a criança uma segurança física e emocional, que a levam a explorar o ambiente e
consequentemente aprender mais.
Durante o ano letivo-2019 a Escola São Rafael ofereceu aos alunos da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental-I um atendimento de qualidade, disponibilizou no contra turno, atividades como:
Reforço escolar para a turma do 5º ano, capoeira, prática percussiva, arte e o Coral Filhos da Luz. No
presente relatório destacamos alguns projetos, formações e atividades realizadas no corrente ano:
 Projeto Cantando a Matemática – A Música como um Recurso Facilitador da
Aprendizagem. A educação Infantil na turma do Pré-I trabalhou a música:
Psicomotricidade e o Pré-II a música: As cores. Nas turmas do Ensino Fundamental o 1º ano
trabalhou a música/ peça teatral sobre o Tangran o 2º ano: Forma Geométrica, o 3º ano:
Grandezas e Medidas, o 4º ano: Tabuada e o 5º ano trabalhou a música: Sistema
monetário/Lição da tabuada, a Sala de Leitura abrilhantou ainda mais com a música: Os
Números. O Projeto foi trabalhado de forma dinâmica e atrativa, de modo que houve uma
excelente participação e engajamento dos alunos e familiares de alunos; Um Arco Iris de
cores e formas tomou conta das salas de aula, sob o olhar atento dos docentes, que
fizeram do elemento lúdico um instrumento de assimilação de regras dos conteúdos
matemáticos.
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 Projeto Café da Manhã e sua Importância para um bom Desempenho Escolar - Após um
estudo feito pelas gestoras e docentes da unidade, baseado na dificuldade de
concentração e violência entre alguns alunos, em outros casos sono durante a aula e
choros regular, a equipe chegou à conclusão que indícios apontavam que os alunos em
sua maioria não tinham o hábito e ou condições para tomar o café da manhã. Sendo
assim, foi idealizado pela unidade escolar, o Projeto “Café da Manhã”, e concretizado
através de ex-voluntários alemãs, juntamente com seu professor Markus Meiringer e o
Goethe-Gym. Rgbg. - Lehrerpatenschaft da cidade de Regensburg na Alemanha. Os
resultados obtidos foram imediatos, crianças e adolescentes concentradas e com
entusiasmo para estudar. Os estudos comprovam que a primeira refeição do dia ajuda as
crianças e os adolescentes a terem uma vida mais saudável, com um melhor desempenho
intelectual.
 Projeto Forrozando com Jackson do Pandeiro – Considerado o maior ritmista do Brasil, o
cantor e compositor Jackson do Pandeiro, natural de Alagoa Grande – PB, teve seu
centenário trabalhado em todas as unidades escolares municipais, estaduais e particulares
da cidade de Guarabira. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Secretaria
Municipal de Educação desenvolveram em parceria o projeto. A Escola São Rafael
trabalhou com o alunado da educação infantil ao fundamental, através de vídeos,
desenhos, cartazes, contação de história, poemas... Culminando com a apresentação do
Grupo de Dança Esperança, no CIEEC – Centro Integrado de Educação, Esporte e Cultura,
com a apresentação da gafieira, acompanhado da música Samba do Birim bim bim, letra e
música do próprio homenageado. Dentro do projeto Forrozando com Jackson do
Pandeiro a unidade trouxe também o simbolismo religioso: Santo Antônio, São João, São
Pedro e Santa Ana, bem como as comidas típicas, dentre elas: Pamonha, canjica, tapioca,
paçoca, pé de moleque, o milho, dentre outros.
 Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes –
Em parceria com o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social a
unidade escolar desenvolve um projeto bastante significativo, para a vida das crianças e
dos adolescentes que estudam na unidade, mais que vivem em vulnerabilidade no dia a
dia. Palestras foram oferecidas sobre o tema acima citado, documentários, filmes em
desenhos animados e cartazes com ilustrações, foram trabalhados com os alunos em sala
de aula, como forma de cuidado e prevenção.
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 Planejamento Pedagógico – Uma maneira de Organizar as Atividades e Conteúdos que
Serão Trabalhados Mensalmente na Unidade Escolar - Mensalmente a Coordenadora
Pedagógica e a Gestão se reúne com os Docentes para um momento de partilha, em
torno das atividades propostas pelo PPP – Projeto Político Pedagógico da unidade, para o
repasse de informações burocráticas, tais como: Caderno de plano de aula atualizado,
correção das atividades dos alunos, diário devidamente registrado e em dia, Censo 2019,
os projetos a serem desenvolvidos, etc. Este é um espaço importante para que os
docentes socializem as dificuldades e os avanços encontrados em sala de aula, sobretudo
com os alunos que apresentam o NEE – Necessidades Educativas Especiais, e busquem
subsídios a cerca dos objetivos pedagógicos a serem atingidos até o final do ano letivo;
 Formação Continuada – Um Processo Eficaz que Visa Promover o Aperfeiçoamento dos
Saberes Necessários a Prática Docente. Com o avanço tecnológico a informação e o
conhecimento são compartilhados com uma agilidade instantânea. Desta forma, se
manter atualizado se faz necessário para uma educação de qualidade significativa; Cabe a
Secretaria Municipal de Educação e a unidade escolar, possibilitarem meios para que os
docentes melhorem cada vez mais suas práticas pedagógicas. Vale destacar alguns temas
trabalhados: Olimpíadas de Língua Portuguesa para a professora da turma do 5º ano;
Formação para os docentes do 3º ao 5º ano sobre a Educação Inclusiva; Formação para
Gestores, Coordenadores e Professores sobre a Importância de Planejar; Formação sobre
a Prova SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) para as professoras do 2º e 5º
ano, Formação sobre Bullying, com as Psicólogas Cláudia Pontes e Hermânia Moreira, da
Secretaria Municipal de Educação para todos os educadores da unidade, para que os
mesmos saibam como abordar os alunos que cometem o Bullyng com o colega em sala de
aula ou nas dependências da escola, dentre outros...
 PSE - Programa Saúde na Escola – Uma Estratégia de Integração da Saúde e da Educação
Visando um Melhor Rendimento Escolar - O referido Programa tem desenvolvido
juntamente com os educadores da unidade escolar, um relevante trabalho voltado para a
saúde da comunidade escolar. Com um planejamento voltado a realidade do alunado os
profissionais da saúde, trouxeram palestras com o tema: Álcool e Drogas para as turmas
do 4º e 5º ano, uma Gincana contra a Dengue (Xô AEDES) com o intuito de aprender
brincando; Palestra sobre Avaliação Bucal e em seguida a aplicação de flúor com a
entregue de kit escova e creme dental, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti,
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vacinação para os educadores durante a Campanha contra a Gripe, dentre outros. O PSE
contribui integralmente para a formação dos estudantes por meio de ações de promoção
da saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde e atenção à saúde, visando o
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento das
crianças e dos adolescentes.
 Semana Calabriana da Criança – Trouxe Presente a Vida de São João Calábria (Fundador
da Congregação dos Pobres Servos e das Pobres Servas da Divina Providência) e o
Mundo Imaginário do Circo da Alegria. - Durante toda semana os discentes vivenciaram o
nascer da Obra Calabriana, através de seu fundador e de seu testemunho; A Sessão
Cinema apresentou o Documentário e a história em quadrinhos do Fundador da Obra dos
Pobres Servos e despertou nas crianças o interesse em aprender mais sobre a vida do
Santo. A Missa em Ação de Graças a São João Calábria e pelo Aniversário do Pe. Osvaldo
Oliveira foi celebrada pelo bispo Dom Aldemiro Sena e Concelebrada pelos Padres:
Osvaldo de Oliveira (Pobre Servo da Divina Providência e Diretor Espiritual da AMECC),
Mons. Luís Pescarmona (Fundador da Comunidade TALITA) e o Pe. Kleber Rodrigues
(Administrador paroquial e Vice Reitor do Seminário São José). Toda a comunidade
escolar empenhou-se no projeto, de modo que os momentos da mística foram
intercalados com brincadeiras socialmente educativas e dinâmicas, tais como: Gincana
Calabriana com o passa ou repassa, grito de guerra, baleada, futsal, banho de piscina para
a Educação infantil, músicas e deliciosas guloseimas foram servidas.
 Reunião de Pais e Mestres - Um Importante Instrumento de Aproximação Entre a Família
do Aluno e a Escola - Bimestralmente a unidade escolar promove uma reunião, com os
pais dos alunos ou responsáveis, a fim de envolvê-los no processo de formação dos filhos,
e ainda estreitar laços entre a família e a escola. Estes momentos são importantes para a
socialização das ações efetuadas na unidade escolar, de modo que os pais entendam o
processo e possam contribuir, para que os alunos tirem o máximo de proveito das aulas. A
família e a escola formam uma equipe; É fundamental que ambas sigam os mesmos
princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam
atingir.
 Contação de Histórias – Um Subsídio que Contribui Para o Desenvolvimento da
Linguagem Desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental - O contador de histórias é
hoje uma figura enigmática, que contagia as crianças e os adolescentes, despertando o
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fascínio pelo mundo imaginário. Além de ser um momento prazeroso e interativo entre
quem conta e quem ouve, essa metodologia permite que a criança inicie um processo de
construção de sua identidade social e cultural. Na Escola São Rafael essa estratégia é
usada normalmente em todos os projetos desenvolvidos, uma vez que desperta nos
estudantes o hábito de ler e ainda contagia para contracenar nas peças teatrais,
inspiradas nos conteúdos sugeridos pelos projetos trabalhados em sala de aula.
 Festival Ideal Capoeira 2019 – Celebra a Graduação dos Capoeiristas Através da Troca dos
Cordéis. O Batizado também conhecido como festival de capoeira é um momento muito
especial, onde o aluno recebe a sua graduação na capoeira, que é representado por uma
corda colorida, verde, laranja... Enfim, cada corda representa um nível. Quando o aluno
recebe a sua corda significa que já adquiriu os fundamentos básicos correspondente a sua
graduação e não é mais um aluno iniciante. Além disso, o batizado é um grande evento,
onde diversos capoeiristas se reúnem com os seus alunos. Na Escola São Rafael foram
graduados aproximadamente 55 alunos (infantil e fundamental), na presença de
aproximadamente 158 expectadores, dentre eles: Familiares, a comunidade escolar e os
Mestres: Jedilson Luís, Ailton, Messias, da Instrutora Daniella e de alunos graduados. A
Banda Erê participou do evento fazendo a abertura, com muita música e alegria.
 O Canto Coral Como Um Componente Curricular Importante Para a Formação da Criança
- Para uma educação de qualidade é necessário agrupar algumas atividades no calendário
escolar, o PPP – Projeto Político Pedagógico, contempla a música, como uma atividade
que disciplina e socializa as crianças, destacando algumas características tais como:
Concentração, harmonia, união, respeito mútuo, convivência em grupos, dentre outros.
São selecionados para o Coral Filhos da Luz, alunos (4º e 5º ano) e ex-alunos da escola que
se identificam com o canto, os quais participam com afinco e compromisso.
 “Se a música é o alimento do amor, toque” – William Shakespeare - Despertar o interesse
dos alunos para a percussão é uma arte, a música é uma das maiores expressões culturais,
que contagia e congrega as pessoas em grupo, desperta o interesse dos ouvintes e toca
na alma. A Banda Erê nasceu com o propósito de promover na escola o amor pela cultura
afro-brasileira, de forma que diminua na unidade e em seus arredores (o aluno como
agente transmissor de conhecimento) o preconceito e discriminação racial. A prática
percussiva consegue na unidade reunir todos os alunos, dentre eles os alunos que
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apresentam necessidades especiais (laudos), uma conquista trabalhada ao longo dos
anos.
 XII Retiro Espiritual e Formativo da AMECC – Todo o corpo docente da escola fez-se
presente neste evento que teve como facilitador o Pe. Osvaldo de Oliveira (PSDP - Pobre
Servo da Divina Providência), o qual trabalhou o tema “Eu e o Tempo” de maneira
dinâmica, com músicas, orações, momentos de silêncio e estudo do tema. Todos os
presentes participaram do momento com muito afinco, procurando criar um ambiente
exterior e interior propício a reflexão e a meditação.
 Participação da Comunidade Escolar Durante a Homenagem em Alusão ao Dia do
Trabalhador na AMECC - O Dia do Trabalhador da instituição foi comemorado com um
momento de Formação e Confraternização entre os setores. O Pe. Osvaldo de Oliveira
(PSDP) ministrou a Formação que teve como tema: O Fascínio e o Entusiasmo no
Trabalho; um momento rico em conhecimento que levou a equipe a reflexão a cerca do
seu cotidiano no trabalho. Um belíssimo almoço proporcionou um momento de
degustação com partilha e interação, culminando com a Missa em Ação de Graças. O
evento foi um momento especial oferecido pelo Diretor Operacional da AMECC o Ir. Lauri
Carlesso, para homenagear e se confraternizar com todos os Colaboradores da Obra.
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CRECHE SÃO MIGUEL

Durante o ano letivo de 2019, a Creche São Miguel trabalhou com 16 colaboradores cedidos pela
Prefeitura Municipal de Guarabira. Procurou no decorrer do ano trabalhar em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação do Município, com a Secretaria Municipal de Saúde através do
Programa: Posto de Saúde na Escola e a UEPB – Universidade Estadual da Paraíba, através dos
estagiários do Curso de Pedagogia. No planejamento a equipe buscou desenvolver atividades
voltadas para o cuidar, educar e o brincar, elementos importantes e indispensáveis no dia a dia de
uma creche. A ludicidade é extremamente importante para todo o desenvolvimento das crianças
atendidas, pois tem conquistado espaço e contribuído de forma significativa para o ensino na
educação infantil como elemento capaz de envolver a criança de maneira significativa no processo
de ensino-aprendizagem. O uso desta metodologia permite um trabalho pedagógico que possibilita
a produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, motor e nas
relações sociais das crianças.
Dessa forma assim tivemos como foco durante o Ano de 2019:
 Celebração da páscoa – Buscou-se de uma maneira concisa e leve explicar o que é a páscoa, o
verdadeiro motivo de celebrar esta data e suas principais características. Este auxilia no
despertar do imaginário das crianças, colocando-os em contato com as tradições e com os
símbolos que marcam esta data. Para isto a equipe utilizou atividades lúdicas diversas tais
como: fantoches, pinturas, colagens, músicas, ilustrações nos livros paradidáticos, dentre
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outros. O referido projeto culminou com a encenação teatral da Paixão de Cristo e a Santa
Ceia com a turminha do Maternal II.
 Capoeira um Recurso Pedagógico na Educação Infantil – O intuito é que as crianças joguem a
capoeira e se divirtam, enquanto aprendem. Participam das aulas as crianças do Maternal I e
II. Na roda o professor busca despertar nas crianças noções de movimentos ágeis e
harmoniosos, ao som de músicas repetitivas e contagiantes.
 Formação Continuada para os professores – Participação das professoras e da Gestora da
Creche São Miguel e demais profissionais das creches do município de Guarabira. Durante as
formações, através da Secretaria Municipal de Educação – SME foram abordados temais
como: Desenvolvimento da prática e experiência em sala de aula; Efetividade, entre outros
temas.
 Arte de Aprender Brincando – Uma história bem contada e ilustrada através de cartazes e
livros são elementos importantes para atrair a atenção das crianças. Na Creche São Miguel as
professoras utilizam desse recurso constantemente, exercitando nas crianças a leitura visual,
e a metodologia de exercitar o hábito de ouvir, a fim de ampliar nas crianças seu
desenvolvimento enquanto cidadão.
 Projeto Dia do Índio – Visa a Valorização da Cultura Indígena - O referido projeto é um resgate
da história do povo brasileiro e das suas raízes. As crianças conheceram de forma simples um
pouco da história dos índios, sendo mediado pelos professores que estimularam a
criatividade com dinâmicas exaltando os costumes indígenas. As crianças se fantasiaram de
índios, foram confeccionadas uma canoa e uma oca, representando na culminância a festa
indígena, com a exposição dos trabalhos feitos durante a semana.
 Celebração do Folclore na Educação Infantil – Visa transmitir as manifestações culturais
através das gerações a fim de manter viva a tradição folclórica no Brasil.
As professoras abordaram as tradições e costumes da cultura popular de forma dinâmica e
gastronômica de maneira simples, como: Pinturas, colagens de recortes, quebra-cabeças, vídeos,
dentre outros.
 Creche São Miguel como Campo de Estágio para os alunos do Curso de Pedagogia da UEPB –
Acompanhados pela professora Márcia os alunos universitários, estagiaram durante um mês
na referida creche, na ocasião desenvolveram atividades pedagógicas com as crianças,
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trabalhando a sua autoestima e criatividade, culminando com a historinha de Chapeuzinho
Vermelho, com encenação de fantoches e brincadeiras.
 Projeto: Arraia da Educação Infantil – São oferecidas várias atividades lúdicas, brincadeiras,
danças, adivinhações, a participação na decoração com bandeirinhas, comidas de milho, em
fim uma infinidade de descontração para enriquecer a socialização dos mesmos.
Tradicionalmente as creches fazem apresentação no centro da cidade de Guarabira, onde
apresentaram a “dança da menina bonita do laço de fita”. Momento de muita alegria e
interação.
 Higiene e Saúde na Primeira Infância – Uma excelente parceria com o Projeto: Posto de
Saúde na Escola – PSE. O mesmo contribui significativamente para a melhoria da saúde das
crianças. Os profissionais fazem visita regularmente na creche para ver a carteira de
vacinação deixando em dia, fazem a medição e acompanham o peso das crianças. Os
educadores físicos junto com a médica do Posto de Saúde fazem a higiene bucal e inovaram
com recreação, tornando o momento mais dinâmico e participativo.
 Semana da Criança Promove Momentos Especiais – Celebramos em 2019 a Semana
Calabriana com atividades e momentos recreativos, o banho de piscina, por exemplo, é o
momento mais esperado, além das brincadeiras no parque da creche com piscina de bolinhas
e a entrega de presentes (doação do 4º BPM e da Primeira Dama do Município de Guarabira).
Momento rico em interação entre os profissionais da Creche crianças e familiares.
 Participação da Família na Creche – A equipe buscou através dos projetos, das reuniões
bimestrais e dos eventos realizados pela unidade, fortificar os vínculos com a família dos
atendidos. Durante todo o ano letivo a participação da família é assídua e a perspectiva é que
esse vínculo se fortaleça a cada ano.
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QUAIS OS RESULTADOS ALCANÇADOS E IMPACTOS CAUSADOS PELO PROJETO

Ao longo desses 29 anos nossos resultados são baseados no reconhecimento por parte das atividades
realizadas, seja no Acolhimento Institucional, Atendimento Dia com as oficinas ofertadas no contra
turno escolar, escola São Rafael e a Creche São Miguel. Nesta ótica, em especial no que se refere ao
trabalho com as famílias das crianças e adolescentes, visando à reintegração familiar e/ou social, como
também no que tange a inserção no mercado de trabalho de adolescentes e jovens atendidos nesta
instituição. No ano de 2019 foram 4 (quatro), entre adolescentes e jovens inseridos no mercado de
trabalho, primeiro passo para construção de uma vida autônoma, com responsabilidade e dignidade
fora da AMECC; Alto índice de frequência e aprovação escolar no final do Ano Letivo/2019; crianças e
adolescentes tocando Instrumentos de Percussão e Graduados na Capoeira; profissionais da Escola,
Creche, Atendimento Dia e Integral em permanente e constante aperfeiçoamento através das
Formações Continuada ofertadas durante todo ano; Parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS)
Educação e Saúde Juntos garantiu a Promoção de Uma Melhor Qualidade de Vida para nossas
crianças e adolescentes; Através dos Projetos Trabalhados na Unidade Escolar as crianças e
adolescentes foram instigadas a desenvolver seu pensamento crítico e acreditar em seu potencial de
forma racional, confiável e responsável; Apoio do Psicólogo Escolar no Processo de Inclusão de Alunos
com Deficiências; Resgate dos laços afetivos, resultou no retorno de 5 (cinco) adolescentes e 3
(três) crianças para sua família de origem e extensa; crianças e adolescentes com autoestima
elevada através das apresentações culturais; Documentação pessoal dos acolhidos completa
(Certidão de Nascimento, RG, CPF, Cartão SUS, Carteira de trabalho e Título Eleitoral, conforme
idade); Crianças e adolescentes do Atendimento Dia, Integral e da Escola São Rafael recebem
Comendas “Prêmio Aluno Nota 10”.
Contudo, em 2019 a AMECC atendeu 316 (trezentas e dezesseis) entre crianças e adolescentes na
escola São Rafael, Creche São Miguel, e nas casas lares do Atendimento Dia e Integral (por faixa
etária), responsabilizando-se diretamente junto aos pais sociais e orientadores sociais, principais
atores pelos cuidados direto das crianças e adolescentes, nas áreas de: Saúde, educação formal e
informal, alimentação, momentos de lazer, colônia de férias, cuidados pessoais, acompanhamento
afetivo, formação moral e espiritual, incentivo à cultura e cuidado com o ambiente domiciliar e
institucional. Provocando ao final, um gradativo impacto social, tornando-os protagonistas de sua
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inclusão social. É essencial ressaltar que as casas lares reportam um ambiente familiar, como forma de
transição para reintegração a família de origem, colocação em família substituta ou adoção, com o
intuito de restabelecer os vínculos familiares e comunitários que foram rompidos.
A Organização contribuiu para estabelecer e fortalecer com as famílias uma trajetória de
corresponsabilidade e superação dos desafios impostos pelas desigualdades sociais presentes no País.
Realizou a inserção de famílias em políticas sociais, principalmente nas áreas de assistência e
educação, favorecendo a aproximação da população atendida com a rede pública disponível.
Encaminhamento dos atendidos nos cursos de profissionalização para oportunidades de trabalho e
geração de renda.
As atividades desenvolvidas pela Organização estão atentas e colaboram para alcançar os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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QUAIS AS DIFICULDADES ENFRENTADAS

Os desafios são constantes se levarmos em consideração o contexto de pobreza e violência em que
estão inseridas nossas crianças e adolescentes, famílias que sobrevivem em situação de
vulnerabilidade, as margens da sociedade. A AMECC está cercada por bairros inteiros que sobrevivem
em uma situação de desequilíbrio (emocional, financeiro...) evidente. Constantemente nossa equipe
precisa entender a criança/adolescentes que chega até nós, pois, têm problemas que não são ditos e
por medo muitas vezes não são demonstrados. Contudo, é necessário ter os sentidos aguçados para
estar sempre alerta com o que acontece ao seu redor. A taxa de mortalidade infantil média na cidade
de Guarabira é de 17.4 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.6 para
cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições são de 1588
de 5570 e 3103 de 5570, respectivamente. A violência na cidade é alarmante com 38 homicídios por
100.000 hab., em geral são jovens das periferias que estão morrendo (75%) a frequência escolar sem
atraso no ensino fundamental melhorou nos últimos anos, mas as metas propostas para o IDEB ainda
são baixas. Estão na rede regular de ensino apenas 58% na faixa etária de 6 a 14 anos. Entre 15 e 17
anos 15% estão fora da escola, há 18% de adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos que não estudam,
nem trabalham, sendo classificados como vulneráveis aumentando o número deles em conflitos com a
lei.
Neta ótica, a pobreza extrema, o uso e tráfico de drogas e bebidas alcóolicas fazem parte do cotidiano de
tantas crianças e adolescentes atendidas na AMECC. Fato que infelizmente acontece em inúmeros
municípios do Brasil, afetando densamente o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estão
vivenciando frequentemente tamanha violação de direitos. É assustador ouvir os relatos dessas
crianças inocentes, que são sujeitas a vivenciar tanta violência. Sabe-se que consequentemente, toda
essa realidade deixa marcas incalculável e afeta diretamente no desenvolvimento biopsicossocial.
Neste contexto, ser educador diante desta realidade é definitivamente desafiador, mas é também a
oportunidade de incentivar cada criança e adolescente atendida a construir seu futuro digno e
promissor por meu da maior ferramenta que acreditamos: A EDUCAÇÂO.
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CONCLUSÃO
Em 2019 com a nova conjuntura politica do Brasil sem dar novas diretrizes de melhoria de vida para
população, é notório o impacto do desemprego, da falta de moradia, dignidade e qualidade de vida
para inúmeras famílias brasileiras, principalmente nas áreas que atuamos no Nordeste. O alto índice de
famílias sem emprego, sem condições básicas de sobrevivência é crítica e real. Diante desse contexto,
onde os direitos básicos de muitos brasileiros estão sendo violados, frequentemente recebemos
ofícios da Vara da Infância e Juventude de Guarabira solicitando vagas para INGRESSO de crianças e
adolescentes na AMECC. Visivelmente essa situação agrava-se constantemente.
Diante dessa realidade brasileira temos a graça de ver a AMECC dando continuidade em sua missão.
As crianças e adolescentes institucionalizadas recebem educação de qualidade, vida digna e a
oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho, esse ano, por exemplo, três dos acolhidos
estão trabalhando no Jovem Aprendiz, uma experiência que traz dignidade para pessoa humana, os
reintegrando na sociedade; O Atendimento Dia proporcionou durante todo o ano atividades
socioeducativas, alimentação de qualidade e a chance dos pais trabalharem, tendo em vista que os
filhos estudam pela manhã na escola São Rafael e a tarde são direcionados para o Atendimento Dia,
assim permanecem na AMECC em tempo integral; A escola São Rafael e a Creche São Miguel
trabalhou durante o ano letivo uma educação inovadora de transformação e superação; a
“República light” permanece acolhendo jovens egressos que estejam estudando e inseridos no
Jovem Aprendiz. Os jovens que residem na república são acompanhados mensalmente pela equipe
técnica desta instituição. Preocupamo-nos enquanto gestão com a qualidade da vida dos
colaboradores, nesta ótica, a AMECC há muitos anos vem pensando momentos de espiritualidade e
formação. Os Retiros direcionados para todos os colaboradores, por exemplo, que acontecem
anualmente são momentos ricos em espiritualidade e aprendizagem. Em 30 de agosto de 2019,
aconteceu o XII Retiro Espiritual e Formativo da AMECC, com o tema “Eu e o Tempo” Acreditamos
que para termos qualidade de vida, precisamos dar tempo para nós mesmos, para rezar, nos formar,
descansar, nos divertir. Esta é a força propulsora que dos dá força para recomeçar cada dia de um
jeito novo. O Dia do trabalhador foi comemorado com um momento de Formação e
Confraternização para todos os colaboradores. O Pe. Osvaldo de Oliveira ministrou a Formação que
teve como tema: O Fascínio e o Entusiasmo no Trabalho; um momento rico em aprendizagem; O
retorno de 3 (três) crianças e 5 (cinco) adolescentes para suas famílias é a consolidação da nossa
missão enquanto instituição acolhedora em medida de proteção provisória, é a certeza que todo
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trabalho que está sendo realizado junto as famílias das crianças e adolescentes acolhidas durante as
Integrações Familiares e Visitas Domiciliares fortaleceu vínculos afetivos e deu um nova chance a
família de recomeçar. Momento imensurável e de muita gratidão a Deus. O apoio do Bispo Dom
Aldemiro de Sena foi fundamental para o desenvolvimento de nossas atividades em 2019, ao longo
do ano essa parceria firmou-se de forma efetiva, fortalecendo cada vez mais nosso trabalho.
Passo a passo estamos conscientizando a população Guarabirense da responsabilidade social que
todos nós temos com cada criança e adolescente acolhida na AMECC, e os avanços são expressivos.
A sociedade esta cada dia mais participativa, compreendendo que a AMECC precisa do apoio de toda
população para dá longevidade a sua história. Tanto na “Semana Calabriana da Criança”, onde foi
celebrada a semana da criança, bem como na Páscoa, Festa Junina e Natal recebemos inúmeras
doações para realização de toda programação direcionada aos nossos atendidos. Vivenciamos
momentos de alegrias, novos conhecimentos e muita diversão. Nossa imensa gratidão a todos os
benfeitores da Alemanha e do Brasil! Com as graças de Deus e o trabalho de toda equipe, a
Campanha Irrigar cresce a cada dia em popularidade e adesões.
Portanto, A Associação Menores com Cristo - AMECC quer salvaguardar o que tem de mais precioso,
seu potencial humano, tanto de colaboradores, quanto principalmente de nossas crianças e
adolescentes atendidas. O fundador da AMECC Pe. Geraldo Brandstetter em suas palavras enfatiza
que: “O nosso desafio diário é ver o rosto de Jesus no menino que chegou ao ponto zero” sic. Neste
sentido, o sucesso imediato nunca foi nosso foco, mas sim, a confiança que cada criança que chegou
ao ponto zero e que a nós esta confiada, tenha a chance de ter um futuro digno.
Assim, ao apresentar uma síntese das atividades desenvolvidas pela Associação Menores Com Cristo,
acompanhando 316 crianças, adolescentes, jovens (República Light) e egressos na busca da sua
dignidade humana, manifestamos nosso agradecimento aos associados, voluntários, benfeitores,
colaboradores, instituições e órgãos públicos parceiros, que conosco partilharam nesta forma
concreta e efetiva de buscar uma maior justiça social, em favor da defesa e promoção da vida de todos
os assistidos. Nossa gratidão a Deus. Gratidão à vida. Gratidão a todos pela contribuição para
construção de um mundo melhor e mais solidário.

Guarabira, 31 de dezembro de 2019.

Lauri Carlesso
Diretor da AMECC
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ANEXO
Lista Global de Crianças e Adolescentes Atendidas na AMECC em 2019

Crianças e Adolescentes em Atendimento

Casa Lar Menino Jesus
Casa Lar São Rafael

Faixa Etária
0-18
0-18

Atendimento integral (m + f)

Quantidade
13
11
24

Casa Lar São José

06 -14

13

Casa Lar Nª Sª da Luz
Casa Lar São Francisco

06 -14
06 -14

13
13

Casa Lar São Gabriel

06 -14

13

Atendimento dia (m + f)

52

Casas Lares Total

76

Creche São Miguel

0-4

84

Crianças no Pré I
Crianças no Pré II

04 - 05
05 - 06

24
19

Crianças no 1º ano

06 - 07

20

Crianças no 2º ano

07- 08

14

Crianças no 3º ano
Crianças e Adolescentes no 4º ano

08 - 09
09 -10

27
28

Crianças e Adolescentes no 5º ano

10 -11

24

Crianças e Adolescentes na Escola São Rafael

Criads Comunidades na Escola São Rafael

156

Total Escola São Rafael

156

Total Crianças e Adolescentes na AMECC 2019

316

Obs: As crianças acolhidas na AMECC em sua grande maioria estão no quadro de distorção idade/série,
ou seja, muitas das vezes com 15/16 anos ainda estão cursando o 4ºano do Ensino Fundamental.
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Informações Gerais Sobre a AMECC

A Associação Menores Com Cristo está localizada na região do agreste paraibano, na cidade de
Guarabira, no bairro do Juá, numa área de seis hectares, distante 100 quilômetros da capital. Os espaços

físicos utilizados para o desenvolvimento das atividades foram projetados, construídos ou
adaptados visando oferecer condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança,
acessibilidade e privacidade. Possuem salas para reuniões e atividades multiuso, viabilizando um
bom atendimento, iluminação, ventilação, banheiros adequados para receber um número
expressivo de pessoas. Tudo em bom estado de conservação. Possuem também espaço destinado
para cultura e lazer. É uma entidade de fins Filantrópicos em articulação com a Diocese de
Guarabira e com a Pastoral do Menor – CNBB. Em 09 de julho de 2001 recebeu o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social.
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