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II.! INTRODUÇÃO – SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 
O grito de um jovem, a ação de um juiz e o sim de um padre deram início aos trabalhos com 

os Menores Com Cristo, em 13 de novembro 1990. Naquele tempo espalhou-se a novidade de um 
padre, o Padre Geraldo em Guarabira, que se preocupa com crianças de rua. No mesmo ano, o código 
do menor, que antes tratava as crianças como objetos a serem corrigidos foi substituído pela Lei Nº 

8.069, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Seu artigo 4 assegura para crianças e adolescentes, 

�com prioridade absoluta, a efetivação dos direitos referentes á vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária�.  É isso que nós queremos realizar para crianças e adolescentes 

em situação de necessidade. No dia 25 de março 1993 formalizou-se o trabalho na criação da 

Associação Menores Com Cristo (AMECC). 

Dos anos 1990 para hoje muitas coisas mudaram. Os �cheira-cola�(meninos que cheirava cola ou 

tiner) viraram usuários de crack e maconha – um fenômeno bastante desafiador para agentes de 
trabalho com crianças e adolescentes. Ao decorrer do tempo formou-se um ambiente institucional 

caminhando com o nosso abrigo com Conselhos Municipais do Direito da Criança e Adolescente, 
Conselhos Tutelares e Varas de Infância. Os meninos hoje não vem mais da rua diretamente para o 
abrigo, mais são encaminhadas pela Vara da Infância através do Conselho Tutelar. Finalmente mudou 
também a situação de recursos financeiros que não se conseguem mais com tanta facilidade do 

exterior.  
O que não mudou nesses anos todos, é a missão da AMECC, que o fundador Pe. Geraldo um 

dia expressou assim: �O nosso desafio de cada dia é de ver o rosto de Jesus no menino que chegou 

ao ponto zero.� O sucesso imediatamente visível nunca foi nosso foco, mas sim a confiança que cada 

criança que chegou ao ponto zero e que a nós esta confiada, tem um novo futuro. Nessa confiança de 

um novo futuro acolhemos em 2014, Diego, Leandro, Cosmo, Alexandre e Carlos. Juntos com 154 
alunos da pré-alfabetização ao 5º ano, eles frequentaram a nossa Escola São Rafael. Em 2014 funcionou 
também o setor mais novo da AMECC, a Creche São Miguel, acolhendo 75 crianças entre 1 e 4 anos 
vindo dos bairros mais necessitados de Guarabira. No total a AMECC trabalhou em 2014 com 236 

crianças e adolescentes em 6 casas lares, escola e creche, onde o número total para nós foi menos 
importante do que a manheira de ver e acolher cada criança como um pessoa única sendo tratada com 
respeito, amor e carinho. Trabalhamos também acompanhando os familiares das crianças e 
adolescentes e apoiando egressos – meninos que já moraram na AMECC.  

Tudo isto aconteceu em parceria com uma grande rede de apoio da Prefeitura Municipal de 
Guarabira, do Estado da Paraíba, da Polícia Militar e dos Bombeiros, de doadores, amigos e padrinhos 
nacionais e internacionais aos quais agradecemos de coração em nome das crianças e adolescentes. 
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III.!PROJETO ABRIGO ESPERANÇA PE. IBIAPINA 
 Nesse relatório cada um dos setores abrigo, 
escola e creche é apresentado como um projeto. O 
projeto Abrigo Esperança Pe. Ibiapina consiste no 
atendimento de crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos 

em situação de vulnerabilidade. Eles são acolhidos em 6 
casas lares em clima de convivência familiar. 2 casas lares 
funcionam em atendimento integral e 4 em atendimento 
dia.  

III.1.!Quais os objetivos do projeto? 

!! Acolher através da �Medida de Proteção – Abrigo�e apoiar o desenvolvimento digno de crianças 

e adolescentes do sexo masculino em situação de vulnerabilidade com a finalidade da sua 

inclusão social 

!! Apoiar o desenvolvimento digno de crianças e adolescentes de ambos os sexos em situação de 

vulnerabilidade oriundas dos bairros desfavorecidos de Guarabira  

III.2.!Realização  

III.2.a.!Como o projeto foi realizado? 

A Associação Menores com Cristo - Abrigo Esperança Padre Ibiapina é uma Instituição 
Filantrópica que trabalha na cidade de Guarabira há mais de 24 anos com crianças e adolescentes que 

vivem em risco pessoal e vulnerabilidade social.   As crianças e adolescentes são acolhidos em 6 
casas lares, denominadas de "Malocas", de composição parecida ao de qualquer família modesta e 
bem sucedida, localizadas em modernas construções.  Onde encontramos um tratamento carinhoso e 
eficaz.  São 4 casas Atendimento Dia e 2 Atendimento Integral. O diferencial entre Atendimento Dia e 

Integral,  é o fato que  as crianças atendidas no Atendimento Dia, permanecem em tempo integral, 
voltando para suas casas para dormir, já no Atendimento Integral, as crianças e adolescentes moram 
no abrigo e são  encaminhadas/os pelos Conselhos Tutelares, através da Vara da Infância e Juventude 
do Município de Guarabira e outras cidades. Cada casa lar tem capacidade para atender 10 crianças e 

adolescentes.  Esses espaços têm clima residencial e familiar, pois são administrados por pais e mães 
sociais.  As crianças e adolescentes são acolhidos nas casas lares por faixa etária. O abrigo engloba o 
projeto AMECC de forma geral, envolvendo educação, cidadania, responsabilidade e autoestima; 
provocando assim, um gradativo impacto social nos meninos abrigados.  

 Em 2014 o abrigo iniciou-se com 19 crianças e adolescentes, sendo 9 na casa lar Sãoõ Rafael e 
10 na casa lar São Gabriel. Nesse tocante, o abrigo responsabiliza-se diretamente junto aos pais e 
mães sociais, principais atores pelos cuidados direto das crianças e adolescentes:  nas áreas de saúde, 
educação formal e informal, alimentação, lazer,  cuidados materiais, ao aconchego, acompanhamento 

afetivo, a formação moral e espiritual, além dos cuidados com a casa e a área interna do Abrigo. 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.  

 Ao longo desses 24 anos nossos resultados baseiam-se no reconhecimento por parte das 
atividades realizadas, em especial no que se refere ao trabalho com as famílias dos abrigados, visando 
a reintegração familiar e/ou social. A reintegração familiar acontece quinzenalmente, conforme  o art. 
101 e 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange a provisoriedade do abrigamento.  
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 A realização deste trabalho só é possível devido aos principais parceiros: A Vara da Infância e 
Juventude das respectivas cidades oriundas das crianças e adolescentes abrigados; Conselhos 

Tutelares com agilização nos processos de abrigamento e reintegração familiar; Conselho Nacional de 
Assistência Social que fornece o certificado de filantropia; as comunidades em geral; Secretaria de 
Educação do Município de Guarabira; Prefeitura Municipal de Guarabira; FUNCEP - Governo do 
Estado com apoio financeiro e outros.  

O corpo técnico do Atendimento Dia e Integral é composto por um psicólogo que desenvolve 
atendimentos individuais e em grupo, além  de formação continuada para pais e mães sociais. No 
atendimento Integral são: 2 pais sociais e 3  mães sociais, com carga horária de 24/24 cada, sendo 2 
em cada casa e 1 apoio. No Atendimento Dia são 4 educadores, carga horário de 40 horas semanais. 

Uma vez por semana é realizada uma reunião sócio educativa com as mães e pais sociais e 
educadores, na qual estes recebem informações e treinamento funcional para adequação do trabalho 
que realizam. São também repassadas orientações diárias sobre as intervenções que devem ser 
desenvolvidas junto aos abrigados que apresentarem comportamentos antissociais, problemas 

escolares, de saúde e recém abrigados.  
  Contudo, foram desenvolvidas ao longo do ano várias atividades, todas com o intuito de 
proporcionar para nossas crianças e adolescentes uma qualidade de vida digna, justa, prazerosa,  um 
lar repleto de amor, carinho, amizade e acima de tudo respeitando seus direitos de acordo com o Art. 

227 da Constituição Federal Brasileira:  "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão''. 

III.2.b.!Quais as medidas e atividades realizadas? 

Tendo como foco garantir os direitos das crianças e adolescentes acolhidos, foram realizadas 

durante o ano de 2014 diversas atividades direcionadas aos abrigados, tais como: 

o! Todos os abrigados foram matriculados na escola  em suas respectivas séries; 

o! Diversas atividades de lazer como colônia de férias para as crianças e adolescentes na praia Baía 
da Traição, passeios pra o Balneário em Santa Rita com intuito de promover entre nossas 
crianças e adolescentes momentos de  interação, integração e socialização, idas para piscina, , 

visitas a locais públicos, como por exemplo à bibliotecas, parques, zoológicos, atividades 
esportivas no Campo de Futebol, Ginásio de Esporte e Quadra de vôlei da AMECC; 

o! Participação ativa dos abrigados em momentos culturais e místicas como a paixão de cristo, São 
João, Dia das Crianças, Natal, dia dos pais no 2º domingo e agosto, dia das mães no 2º domingo 
de maio, celebrações e missas internas e externas sempre respeitando a opção religiosa de cada 

um; 

o! Reuniões com os pais e mães sociais juntamente com os técnicos do abrigo para organizar a 
rotina da casa restabelecimento de regras de convivência; 

o! Acompanhamento psicológico das crianças e adolescentes individuais e em grupo; 

o! Introdução de alimentação saudável no cardápio das casas lares, respeitando dietas especiais 
para crianças com quadro de desnutrição;  

o! Celebração dos aniversariantes do mês realizados pelos pais e mães sociais; 

o! Encaminhamentos para atendimentos médicos e odontológicos; 

o! Atendimento com psicologia na Cidade de João Pessoa para crianças com quadro específico; 

o! Reuniões semanais com pais e mãe sociais juntamente com psicólogo do abrigo; 
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o! Audiências Concentradas realizadas nos dias 06 de Junho e 28 de novembro de 2014 na Vara da 
Infância e Juventude de Guarabira para tratar e buscar resolutividade para os casos dos 
acolhidos na Instituição como foi feito nas Varas das outras cidades; 

o! Formações continuadas para os pais e mães sociais proporcionadas pela Instituição; 

o! Momentos de  lazer direcionados para as  mães e  os pais sociais como dia das mães, dia dos 
pais, comemoração do dia do trabalhador; 

o! Aulas  semanais de Capoeira, uma atividade desenvolvida com um caráter socioeducativo e 
pedagógico, que proporciona um rápido desenvolvimento físico, cultural e mental; 

o! Batizado Internacional de Capoeira na AMECC, realizado dia 25 de Julho de 2014; 

o!  Aulas  semanais de música, uma atividade oferecida as crianças e adolescentes abrigados, 
desenvolvida em caráter socioeducativo e pedagógico, com desenvolvimento em percussão, 
ritmo e canto através da Banda afro-brasileira "Erê".  

o! Confraternização natalina direcionada para todos as crianças e adolescente do Atendimento Dia 
e Integral, junto aos pais e mães sociais; 

o! Celebração da Primeira Eucaristia direcionada para algumas crianças e adolescente das casas 
lares. As famílias dos abrigados que receberam a eucaristia participaram ativamente desse 
momento tão bonito na vida de cada um deles;  

o! Aulas semanais de Tae-kwon-do, uma atividade realizada em parceria com a policia militar do 
município de Guarabira. O Tae-kwon-do desenvolve a capacidade atlética da criança e a sua 
atenção com um foco na autodisciplina e autoestima. Para a criança o Tae-kwon-do permite 
também um desenvolvimento moral. As crianças aprendem a respeitarem-se a elas mesmas e 
aos outros. A autodisciplina, consequência de aprender e praticar as técnicas reflete-se 

geralmente noutras áreas da vida da criança. 

o! Visitas domiciliares a algumas famílias das crianças e adolescentes da AMECC fortalecendo os 
laços afetivos entre o abrigado e a família; 

o! Reforço escolar em horário oposto ao da escola; 

III.2.c.!Quais os resultados alcançados e impactos causados pelo projeto? 

o! 100% dos abrigados estudando, boa parte de acordo com a sua faixa etária - algumas crianças 
que chegam em nosso abrigo já tem vividos na rua. As vezes tem anos fora da sala de aula. A 
inclusão na vida escolar é um desafio. Um reforço especial oferecido, faz com que todos os 
abrigados gozem ao menos de uma educação básica.  

o! Comportamento social melhorado de uma boa parte dos abrigados - devido a cultura do diálogo 
constante entre pais e mais sociais, crianças e adolescentes e ao acompanhamento com o 
psicólogo.  Nesse sentido, observamos que o comportamento antissocial  de nossos abrigados 
reduziu admiravelmente. As reclamações por  parte das  escolas, tendo em vista o mal 
comportamento de alguns adolescentes diminui de forma considerável Constatamos alguns 

casos de adolescentes que viviam fugindo das Instituições por onde passaram e que 
conseguiram se estabelecer na AMECC, ficar e se sentir confortavelmente acolhido na sua casa 
lar.  

o! Alto estima elevada de muitas crianças e adolescentes – crianças e adolescentes que não se 
expressavam, mal falavam, muito menos  participava das atividades da escola ou da casa lar. 

Atualmente participam  das apresentações de teatros, de capoeira, desfiles com a banda Erê no 
centro da cidade, danças tradicionais por exemplo no São João, fizeram leituras para os outros 
dentro do projeto Leitura em Família ou nas missas de segunda-feira, em fim muitas crianças 
conseguiram se expressar de uma forma antes não imaginável.  
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o! Mães e pais sociais motivados, com maior compromisso, autoconfiança e responsabilidade – 
tem alta estabilidade no corpo educador das crianças e adolescentes, salário justo com 
pagamento pontual, formação continuada, momentos de lazer e um bom trabalho em equipe 

criaram estabilidade e motivação. O trabalho da mãe  e pai social passam a ser um emprego 
bastante prazeroso, pelo fato de existir fortes laços afetivos entre eles os seus meninos.   

o! Reaproximação as famílias em alguns casos – o acompanhamento das famílias dos abrigados 
faz parte do trabalho da AMECC. Nas chamadas reintegrações familiares a maioria dos 
abrigados têm contato permanente com os seus familiares. Em 2014 convidamos em vários 

eventos os familiares dos meninos abrigados. Isso fortaleceu os laços. O diálogo com alguns 
familiares provocou uma mudança de comportamento, criando esperança que um dia o juiz da 
Vara da Infância possa permitir a volta de alguns jovem a convivência com a sua família de 
origem ou substituta.  

III.2.d.!Quais as dificuldades enfrentados? 

O fenômeno que mais atrapalha o desenvolvimento sadio de algumas crianças e adolescentes 
é o tráfico  e uso das drogas, infiltrado em quase todos os municípios do Brasil. A AMECC encontra-se 

em um lugar arrodeado de bocas de fumo nos bairros populares de Guarabira. No dia 12 de Abril 2014 
o nosso Daniel foi assassinado exatamente uma semana depois do seu desligamento da instituição. 
Ele morreu na idade de 18 anos.  

III.2.e.!Quantas crianças foram beneficiadas? 

No ano 2014 foram beneficiadas um total de 62 crianças e adolescentes nas 6 casas lares. 
Foram 23 em atendimento integral e 42 em atendimento dia. Entre eles trabalhamos com 19 crianças 

do sexo feminino. Veja os seguintes anexos para mais detalhes: 

o! página 19, visão global das crianças e adolescentes atendidos 

o! página Fehler! Textmarke nicht definiert., lista completa das crianças e adolescentes em casas 
lares atendidas 

o! página 26, imagens das crianças e adolescentes 
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IV.!PROJETO ESCOLA SÃO RAFAEL 
 A Escola São Rafael oferece educação formal para 
alunos do Abrigo Esperança Pe. Ibiapina e para alunos das 
comunidades desfavorecidas de Guarabira da pré-alfabetização 
até o quinto ano. A pedagógica da Escola São Rafael em  caráter 

público e voltada as necessidades especiais dos seus alunos 
com histórico de vulnerabilidade. Ela funciona em estreita 
cooperação com a Prefeitura Municipal de Guarabira. 

IV.1.!Quais os objetivos do projeto Escola São Rafael? 

!! Promover educação formal de alta qualidade para crianças e adolescentes da AMECC e os bairros 

vizinhos da educação infantil até a primeira fase do ensino fundamental. 

IV.2.!Realização  

IV.2.a.!Como o projeto Escola São Rafael foi realizado? 

No ano de 2014 foram beneficiadas com aulas em período integral 154 da Educação Infantil, 

bem como do 1� ao 5� ano, nos turnos, manhã e tarde. De acordo com os Parâmetros Curriculares da 

Educação (PCNs,1998) "O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das 
sociedades 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. 

Foi observado pelos professores no ano de 2104 que a interação com os amigos se dá a ampliação de 
laços afetivos que as crianças podem estabelecer com as outras crianças e com os adultos.  

A escola São Rafael trabalha junto as crianças para um ensino-aprendizagem de valores. Ela 
tem por uma das finalidades o desenvolvimento pleno do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o mundo, estimulando o desenvolvimento, compreendendo sua 
singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades e virtudes necessárias para a vida em 
sociedade. A criança é bem atendida em nosso ambiente escolar, considerada um cidadão, enquanto 
cresce ela se depara com fenômenos, fatos e objetos do mundo. Desse modo, ocorrem mudanças 

fundamentais no seu modo de conceber o seu contexto social, a natureza e a cultura. 
  A participação ativa da família no ano 2104 nos rendeu vários frutos. Pais engajados na vida 
escolar dos filhos, participaram em porcentagem alta das reuniões bimestrais; com incentivo do corpo 
docente, cuidaram da saúde de seus filhos (Parceria com o PSF - Posto de Saúde da Família); 

participaram com afinco do projeto �Incentivo à leitura� (Semana de leitura em sala de aula) onde 

diversos pais foram até a escola contar histórias para seus filhos e colegas. Enfim através de vários 
projetos pedagógicos os pais fizeram-se presentes no processo educacional durante todo o ano letivo. 
A integração da família no processo de aprendizagem faz parte do nosso projeto pedagógico. Assim 

em 2014 focamos em: 

o! Promover a integração entre família e escola, estimulando o rendimento e o comportamento 
escolar;   

o! Homenagear as famílias e demonstrar a elas a necessidade da vivência delas na vida escolar dos 
filhos, visando desenvolver nos alunos os aspectos cognitivos, afetivo e ético;  

o! Trabalhar o lógico-matemático, linguística e produção de textos coletivos;  

o! Orientar os alunos sobre os direitos e deveres de cada um;       
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o! Adotar atitudes de solidariedade, companheirismo, respeito e cooperação;  

o! Aprender a resolver conflitos por meio do diálogo, ouvir e respeitar os outros.  
O espaço físico da nossa escola formadora de cidadãos é acolhedor e encantador, porque tem 

salas amplas, espaços lúdicos, um ginásio, um campo de jogos e uma zona verde que permite 

dinamizar e cuidar de hortas.  

IV.2.b.!Quais as medidas e atividades realizadas? 

No ano de 2014 a Escola São Rafael, atendeu em período integral crianças da AMECC e 

crianças que vivem em vulnerabilidade social nos bairros vizinhos a AMECC. Durante todo o ano letivo 
foram desenvolvidas várias atividades direcionadas para nossas crianças. As mais importantes foram:  

o! Pedagogia de projetos - Incentivo a leitura através de uma semana de leitura em sala de aula 
envolvendo a família, ida dos alunos a biblioteca pública do município, visita a galeria de arte, 

participação dos alunos na aula de natação oferecido pela Secretaria Municipal de Educação. 

o! Formação continuada para professores - Docente em formação: Pedagogia, psicopedagogia, 
mestrado, formação oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, professores 
alfabetizados de acordo com o plano desenvolvido pela PNAIC;  

o! Projeto Alimentação Saudável - Formação para merendeira, para docentes, gestores, 
coordenadores, funcionários da Escola São Rafael e educadores sociais, com o objetivo de 

oferecer uma  merenda mais saudável para os alunos;  

o! Parcerias com entidades educacionais e Poder Municipal - Parceira com o Poder Público 
Municipal, Universidades - IFPB E UEPB, com o PSF através de vacinas e palestras;  

o! Mística como valor no cotidiano escolar - Participação do alunado, funcionários e famílias na 
celebração eucarística, participação do alunos na Via-Sacra;  

o! Família como parceira da Escola - Participação da família no processo educacional durante 
todo ano letivo, participação ativa das famílias nos projetos da escola e nas reuniões 

bimestrais para pais; 

IV.2.c.!Quais os resultados alcançados e impactos causados pelo projeto? 

o! 95% de frequências dos alunos durante o ano letivo – O oferecimento do ensino integral (manhã 
e tarde) com oficinas de capoeira, horta, informática, letramento, matemática, entre outras, a 
inclusão da família no processo educacional. Contudo todas as atividades e medidas acima 
mencionadas, resultou-se em  um índice de frequência dos alunos na escola acima da média.  

o! Família como parceira da escola -  A participação dos pais na educação formal dos filhos em 
2014 foi constante e consciente. A família fez-se presente durante todo ano letivo no processo 

educacional, participando das reuniões bimestrais, além dos projetos pedagógicos. Assim a 
escola exerce uma função educativa junto aos pais, discutindo, informando, aconselhando, 
encaminhando os mais diversos assuntos, para que família e escola, em colaboração mútua, 
possam continuar promover uma educação integral da criança. 

o! Docentes atuantes e engajados – 100% do corpo docente do ano letivo de 2014, continuará 
ensinando aos nosso alunos em 2015. A pesar de trabalhar com um grupo alvo as vezes 
desafiador, a motivação e o engajamento dos professores ao serviço dessas crianças persiste 
forte e firme. A formação continuada (pedagogia, psicopedagogia, mestrado) contribui para uma 
equipe motivada, dinâmica, inovadora  e estável. 

o! Parceria com a Prefeitura Municipal de Guarabira (PMG) – Em 2014  cooperação entra a AMECC 
e a PMG alcançou um nível histórico com um total de 24 funcionários cedidos pela PMG 
trabalhando na escola e creche da AMECC. Percebe-se que as parcerias firmadas durante o ano 
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de 2014 foram essenciais nesse processo de construção da sustentabilidade brasileira.  

o! Alimentação de qualidade para nossas crianças - Diante das formações recebidas e orientações 
profissionais, criamos um cardápio, voltado para uma alimentação saudável, “merenda de 
qualidade para os nossos alunos”.  

o! Pedagogia de Projetos - Durante o ano foram desenvolvidos vários projetos pedagógicos, que 
enriqueceram ainda mais a aprendizagem de nossas crianças. Tais como: Projeto de Incentivo a 
leitura; Projeto Construindo Valores; Projeto Comunidade na Escola; Projeto Você é Show; Dias 
de Natureza; visitas dos alunos à bibliotecas; aula de natação, oferecida pela Secretaria 

Municipal de Educação; Participação do alunos em outras escolas na culminâncias dos projetos 
desenvolvidos por nossa escola; Passeios culturais com os alunos como a visita ao zoológico em 
João Pessoa.  

o! Baixo índice de evasão escolar – Praticamente não tivemos desistências ou transferências. Esse 
resultado deu-se justamente pela qualidade de ensino, ou seja, a metodologia adotada pelo 

corpo docente da escola. Sabemos que a escola não é a "mola mestra de transformações 
sociais", mas entendemos o seu potencial na luta por uma sociedade mais justa e humana, 
resultando em uma educação consciente, cidadã e emancipatória.  

 

Impactos Causados pelo Projeto 

o! Mudança de comportamento de Crianças - Em 2014 recebemos alunos oriundas de outras 
escolas com comportamento antissocial e agressivo. Foi feito um trabalho de socialização, 
respeito mútuo, compromisso, responsabilidade, onde o objetivo era que o aluno, na escola 
entender-se cidadãos ativos no processo ensino-aprendizagem, socializando conhecimentos e 

construindo um posicionamento crítico frente a qualquer assunto em estudo, quer seja ou não 
por eles vivenciados. Contudo, várias habilidades foram descobertas, talentos foram aflorados, 
houve uma interação significativa entre professores e alunos resultando em alunos mais 
comprometidos com a escola com comportamento respeitoso com colegas e professores. 

o! Alimentação Saudável se espalha em outras escolas municipais -  Após implementação em 
nossa Instituição, várias escolas da Rede Municipal de Ensino de Guarabira, adotaram uma 
alimentação saudável para seu alunado. Algumas escolas procuraram a direção da São Rafael 
para saber como dê-se todo processo de construção do cardápio “Saudável”.  

o! Mães com melhor qualidade de vida – Aumento o índice de mãe inserida no mercado de 
trabalho devido funcionamento em período integral. Temos relatos de mães que aproveitaram a 

chance de trabalhar fora de casa. Assim elas criaram mais autonomia, ajudaram nas despesas de 
casa e construíram uma profissão. Essa melhoria de vida faz a mãe ser mais amável, 
companheira, responsável, comprometida e realizada com a sua vida e os seus filhos no 
processo de educação formal e informal. 

IV.2.d.!Quais as dificuldades enfrentados? 

A violência nos bairros circunvizinhos a AMECC é um grande desafio. O ano 2014 foi, mais 

uma vez, um ano bastante violento. Teve vários tiroteios diretamente frente a escola. Por causa dessas 
situações tivemos que parar as aulas. Os professores prontamente telefonam para algumas pessoas 
das comunidades com o objetivo de saber se os familiares dos alunos estão vivos.  Na página 36 tem 
uma lista das vítimas de violência no bairro ligado a AMECC. Eles morreram em média com 25 anos – 

inocentemente. 
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IV.2.e.!Quantas crianças foram beneficiadas? 

Em 2014 foram atendidas um total de 154 crianças e adolescentes na Escola São Rafael. Veja a 
lista por ano no anexo página 19, e a lista completa dos alunos no anexo na página 20.  



12 de 40 | Projeto Creche São Miguel 

 

V.!PROJETO CRECHE SÃO MIGUEL 
 Como a Escola São Rafael, a Creche São Miguel 
funciona em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarabira. 
Ela atende crianças entre 1 e 4 anos dos bairros vulneráveis ao 
redor da AMECC, visando oferecer melhores oportunidades 

para essas crianças, e um desenvolvimento digno em todos os 
aspectos nos primeiros anos de vida.  

V.1.! Quais os objetivos do projeto? 

!! Contribuir para o desenvolvimento cognitivo, físico e 

afetivo de crianças de 01 á 4 anos de idade, oriundas de comunidades vulneráveis. 

V.2.! Realização  

V.2.a.! Como o projeto foi realizado? 

As crianças na Creche São Miguel da AMECC permanecem em tempo integral, voltando para 
suas casas diariamente. A creche oferece uma educação de qualidade marcada pelo respeito e 
dignidade diante desses indivíduos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

considerado um importante e inovador marco regulatório nas relações familiares e sociais das crianças 
e dos adolescentes no Brasil, sob a lei Nº 8.069, de 13 de junho 1990. Art. 4º "É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária". É exatamente respeitando os direitos da criança, como pede-se em seu Estatuto, que na 
Creche São Miguel procuramos todos os dias realizar os direitos das nossas procuramos todos os dias 

realizar os direitos das nossas crianças a:  

o! à brincadeira; 

o! a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante; 

o! ao contato com a natureza;  

o! a higiene e à saúde;  

o! a uma alimentação saudável;  

o! a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão;  

o! ao movimento em espaços amplos;  

o! à proteção, ao afeto e à amizade; 

o! a expressar seus sentimentos;   

o! a uma especial atenção durante seu período de adaptação à creche;   

o! a desenvolver sua identidade. 
 

Por meio de projetos atraímos também os pais a uma participação ativa. Dessa forma, no 

Projeto de Incentivo a Leitura por exemplo, convidamos alguns pais para contar histórias infantis, da 
família e do bairro e recordar as brincadeiras preferidas da infância. Com isso,  valoriza-se a 
participação familiar e coloca os responsáveis em contato direto com o trabalho pedagógico. Ofertou-
se formação continuada para professores no decorrer do ano letivo. Professores preparados para o 

ensino na educação infantil são a chave para a nossa contribuição ao desenvolvimento cognitivo, 
motor e afetivo de cada criança beneficiada.  
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V.2.b.! Quais as medidas e atividades realizadas? 

A Creche São Miguel acolheu as crianças que vivem em vulnerabilidade social nos bairros vizinhos a 
AMECC durante 204 dias do ano 2014 em atendimento integral. As mais importantes das atividades 

para dar qualidade a esse atendimento foram:  

o! Programa de Formação dá Orientações Pedagógicas aos Professores de Creche - Formação para 
os professores da Creche São Miguel com a Pedagoga Amália o objetivo da formação foi 
trabalhar com a equipe o estímulo e Autonomia das crianças. Os professores receberam 
orientações que é necessário deixar que os pequenos recebam cuidado e atenção e que tenham 

um espaço para explorar, brincar e se conhecer. Em sala, devem ter à disposição brinquedos e 
materiais que incentivem a expressão artística e estimulem a imaginação. No parque, deixar que 
se divirtam pisando na areia. Mesmo sem saber ler, os alunos devem ser estimulados a 
manusearem livros.  

o! Formação Inclusiva na Educação Infantil - “O cuidar, o brincar e o aprender na perspectiva da 
educação infantil inclusiva.” Participação de 5 Professores da Educação Infantil (escola e creche), 
na formação que teve como ponto buscar compreender a utilização do termo “Inclusão” e a sua 
relação entre o cuidar e o educar no cotidiano destes espaços educativos. A inclusão de crianças 
com deficiência na Educação Infantil é um processo que tem enfrentado inúmeros obstáculos, 

como a escassez de vagas, o preconceito e a falta de informação e formação dos profissionais, 
assim como de estrutura física e pedagógica das instituições de ensino;  

o! Formação Continuada para a equipe de professores (aos sábados) - Participação da equipe no 
CIEEC – Centro Integrado de Educação, Esporte e Cultura na Formação com a Pedagoga Amália 
para trabalhar as atividades diárias.  

o! Priorização da saúde infantil - pais incentivados pelos educadores da creche, mostraram ao 
longo do ano responsabilidade pela saúde de seus filhos levando sempre que necessário ao 
posto de saúde e ao dentista. 

o! Projetos de incentivo à cultura - O projeto de incentivo a cultura aproximou os pais de uma 
foram direta da primeira infância de seus filhos. Foram realizadas diversas atividades durante a 
execução do projeto, como por exemplo, vários pais se prontificaram de vir a até à creche e 

contar histórias infantis para seus filhos e coleguinhas. Experiência inesquecível e bem prazerosa 
de se vivenciar.  

o! Parcerias ativas com entidades como Pastoral da Criança, Prefeitura Municipal de Guarabira e 

Universidades IFPB E UEPB - Parcerias como essas entidades são essenciais na construção da 
sustentabilidade que acreditamos e buscamos passo a passo pra AMECC. Todos os meses a 

agente da Pastoral pesa as crianças beneficiadas pela Creche monitorando eventuais 
anormalidades. Gestores, coordenadores e professores participaram da reunião para a entrega 
do uniforme escolar pela prefeitura aos pais dos alunos do Pré-I, Pré-II e da Creche São Miguel. 

Na ocasião compareceram 56 pais para receberem: 2 camisas e 1 short. 

o! Projeto de Incentivo à Cultura�Você é Show�- O Projeto teve como tema os anos 60. A equipe 

pedagógica fez um resgate da década que representou, no início, a realização de muitos projetos 
culturais. Todas as crianças da Creche São Miguel e da Escola São Rafael participaram 
ativamente com as danças à caráter. 

V.2.c.! Quais os resultados alcançados e impactos causados pelo projeto? 

o! Atendimento Integral -  Marcamos uma frequência de 90% das crianças durante o ano 2014. 
Esse é o nosso grande diferencial, atende-se prontamente de segunda a sexta com carinho e 

tenacidade as famílias e as crianças beneficiadas. Dessa forma, contribuímos indiretamente no 
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crescimento econômico e pessoal da família.   

o! Crianças Saudáveis - Fez parte do nosso cuidado com a saúde das crianças a vacinação no 
ambiente da AMECC, saúde bucal com controle por profissionais, alimentação saudável e 

higiene pessoal em geral. Assim, por exemplo, as crianças da creche demostram um sorriso 
bonito com dentes saudáveis. 

o! Equipe motivada com alto nível profissional - Focando em uma educação de qualidade para 
nossas crianças foi priorizado também o processo de formação do professor que engloba a 
interação entre o conhecimento teórico e prático, fazendo-o desenvolver habilidades para saber 

lidar com as diferentes situações que surgem na atuação da prática docente. Em 2014 nossos 
educadores participaram de várias formações, sempre em busca de uma formação de qualidade, 
inovadora e dinâmica. Nesse sentido, sabe-se que a evolução de suas competências tende a 
ampliar o seu campo de trabalho. Além disso a PMG nos dar a oportunidade de escolher os 

educadores de acordo com as nossas exigências de trabalho em favor das crianças. 

o! Participação ativa da família na primeira infância -  A família é o foco de nosso trabalho, por esse 
motivo, no decorrer do ano os pais foram motivados pela equipe docente à participar ativamente 
da primeira infância de seus filhos, trabalho feito com dedicação e carinho junto as famílias.  

o! Parcerias com outras entidades (Pastoral da Criança, Poder Público Municipal, Universidades - 
IFPB E UEPB) - Ao logo do ano firmamos muitas parcerias: Pastoral da Criança (cuidou com 

carinho da pesagem de nossas crianças), Poder Público (forneceu alimentação para as crianças 
através do Projeto Mais Educação, fardamento completo), Universidades (Ofertou cursos de 
formação continuadas para os professores/as). Concluímos que essas parcerias são essenciais 
na busca de novos recursos brasileiros, tendo em vista que um de nossos objetivos é construir 

uma AMECC com uma estrutura brasileira sustentável; 
Impactos causados  

o! Estrutura das famílias melhoradas – Constatamos um índice maior de mães que voltaram a 
trabalhar para ajudar nas despesas de casa, mulheres construindo carreiras, mostrando força, 
dedicação, resistência e acima de tudo sendo uma mãe amorosa e realizada. Exemplos como 

estes nos incentiva a continuar firme e forte em  nossa missão de garantir o processo de 
inclusão social dessas crianças e adolescentes. Essa geração de renda adicional na família foi 
possível devido o nosso atendimento integral. Ela dar mais tranquilidade para a mãe, que passa 
de certa forma para os seus filhos, manifestando-se em um tratamento mais cuidadoso e 

carinhoso dos pequenininhos.  

o! Comportamento educativo das famílias melhorado – A equipe da creche incentivou o trabalho  
junto a família ainda mais em 2014. Instalou-se um diálogo educativo ao decorrer do ano. 
Estamos felizes em ver mudanças no comportamento dos pais. Eles levaram seus filhos ao 
posto de saúde, para o dentista, participaram dos projetos pedagógicos,  fizeram-se presentes 

nas reuniões dos pais, coisas que antes não aconteciam. Essas mudanças são uma injeção de 
ânimo para equipe da Creche, mostra claramente que o trabalho que está sendo realizado 
focando sempre a família transmiti para o pais o desejo de cuidar verdadeiramente com amor e 
carinho de nossos pequenos. 

V.2.d.! Quais as dificuldades enfrentados? 

No decorrer do ano uma das dificuldades enfrentadas pela equipe docente da Creche foi a 

violência silenciosa nas comunidades vizinha a AMECC. Esse tipo de violência afeta diretamente as 
famílias e é múltiplos de vários fatores: Pobreza extrema; Separação do casal; Aspectos sociais e 
culturais; Características individuas (temperamento difícil, retardo mental, hiperatividade, entre 
outros); Crises financeiras. Diante desses situações esperamos que o cuidado que as crianças recebem 
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na creche, o carinho, as três refeições, a higiene e companheirismo contribui no seu desenvolvimento e 
influencie eventualmente o comportamento dos próprios pais.  

V.2.e.! Quantas crianças foram beneficiadas? 

Ao decorrer do ano 2014 foram inscritas 75 crianças na Creche São Miguel, 4 de um ano, 20 de 2 anos, 
17 de três anos e 34 de 4 anos. Veja a lista completa das crianças no anexo página 24. 
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VI.!CONCLUSÃO - COMO ESTÁ GARANTIDA A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO, REFERENTE A 
SUA AUTONOMIA FINANCEIRA, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS, 
RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS NO PROJETO? 

 
A Associação Menores Com Cristo vai celebrar em 2015 os seus 25 anos de funcionamento. 

Mais que 800 crianças e adolescentes beneficiaram desse trabalho até hoje. Entendemos que a AMECC 
vai passar por mudanças entrando na sua segunda geração de existência, ou seja, na época pós-
fundador. Tradicionalmente mais que 80% dos recursos para cobrir as necessidades dos trabalhos 
com as crianças vieram da Alemanha. Mas as doações alemães estão aos poucos diminuindo, 

enquanto os preços no Brasil estão aumentando. A taxa de inflação 2014 era de 6,2%. Todos os anos 
os salários aumentam em 8%, graças à Deus para os empregados. Há anos que a associação no Brasil 
gasta mais do que está sendo doado anualmente pela Alemanha. Vivemos graça a uma reserva 
existente. Precisamos sistematicamente construir sistemas de arrecadar recursos brasileiros. Nossa 

meta é de conseguir até 2018 uma divisão dos recursos vinda da Alemanha e do Brasil de 50%  cada 
um. No dia 13 de Agosto 2014 foi oficialmente publicado o convênio que a AMECC assinou com o 
fornecedor de água da Paraíba. Esse convênio nos permite arrecadar doações locais mensais através 
da conta da água. Atualmente estamos lutando juntos ao fornecedor de água pela realização técnica 

desse sistema para que possamos em seguida fazer campanhas indos de casa em casa. Vamos 
também em 2015 a busca de outros recursos Brasileiros. Um primeiro sinal da sinceridade desse 
caminho é o atual orçamento 2015/16 onde calculamos com 17% menos do que o ano anterior. 
Levando em consideração a desvalorização do dinheiro, deveríamos ter calculado com ao menos 8% 

amais. Mas nós vamos compensar a diferença com recursos locais. 
 
A manutenção da infraestrutura desse sítio de 6 hectares com 6 casas lares, escola, creche, 

ginásio, campo de esporte, parques, refeitório e mais precisa de muita atenção. Sempre procuramos 

construir com matérias sustentáveis, ou seja, com baixo custo de manutenção. Temos contratos com a 
prefeitura de aluguel da escola e creche, que ajudam um pouco na sua manutenção. Finalmente a 
manutenção da nossa infraestrutura vai de acordo com a nossa capacidade de arrecadar recursos. 

 

Por último, e talvez mais importante, falando de sustentabilidade, precisamos falar da 
organização, ou seja, das pessoas que dirigem e executam o trabalho feito com as crianças. Estamos 
nos preparando para o tempo pós-fundador em que toda equipe de gestão da AMECC será local. 
Visando esse objetivo, contratamos no dia 1 de julho 2014 uma colaboradora que pelo seu domínio da 

língua alemã tem o potencial de ser a ponte entre a associação no Brasil e a da Alemanha. Estamos 
conscientes que a ajuda da Alemanha, mesmo de forma reduzida,  vai ser preciso ainda por muitos 
anos, para manter a qualidade do nosso serviço, as crianças e adolescentes. A maior tarefa ainda esta a 
ser resolvida: Procurar um sucessor de Pe. Geraldo Brandstetter. Isso da nossa preferência poderia ser 

uma congregação também, por exemplo Salesianos, que já tem essa orientação de trabalho com 
crianças e adolescentes. De qualquer forma é uma grande busca, que está apenas iniciando. Só o 
futuro vai nos dizer como será.  

 

Mas é certo, que a sustentabilidade financeira e organizacional é o grande foco estratégico do 
nosso trabalho esses dias. Enquanto o núcleo social de cada criança, a família, está ainda em tantos e 
tantos caso em perigo de desestruturação, via ser preciso ter instituições como a AMECC. Por tanto 
nossa contribuição por tantas crianças e adolescentes que entraram numa situação de necessidade, é 

de manter esse porto seguro AMECC funcionando para futuras gerações de crianças e adolescentes. É 
um trabalho onde muitas forças contribuem. Queremos ao final desse relatório agradecer a todos que 



17 de 40 | Conclusão - Como está garantida a sustentabilidade do projeto, referente a sua autonomia financeira, manutenção 
de infraestrutura e investimentos, responsabilidade dos envolvidos no projeto? 

 

tornam possível o serviço diário da AMECC com as crianças e adolescentes. De modo especial 
agradecemos aos Reis Magos que caminham há tantos anos fiel e firme ao nosso lado em prol das 

crianças e adolescentes de Guarabira e da Paraíba.  
 
 
 

Guarabira, 27.02.2015 
 

 
 

 
 

Sebastian Peter Haury 
(Presidente AMECC) 
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Lista Global de Crianças e Adolescentes Acolhidos na AMECC em 2014 

 

Crianças e Adolescentes em Atendimento   
    
Casa Lar São Gabriel 11 

Casa Lar São Rafael 9 

Atendimento integral (m) 20 
    
São José (m) 13 

Menino Jesus (m) 10 

Atendimento dia masculino 23 
    
Nª Sª da Luz (f) 10 

São Francisco (f) 9 

Atendimento dia feminino 19 
    
Atendimento dia (m + f) 42 
    
Casas Lares Total 62 

  Creche São Miguel 75 
    
Crianças e Adolescentes na Escola São Rafael   
    
Crianças no Pré I 20 

Crianças no Pré II 16 

Crianças no 1º ano 16 

Crianças no 2º ano 26 

Crianças no 3º ano 28 

Crianças e Adolescentes no 4º ano 24 

Crianças e Adolescentes no 5º ano 24 
    
Criads Casas Lares na Escola São Rafael 55 

Criads Comunidades na Escola São Rafael 99 
    

Total Escola São Rafael 154 
    
    
Total Criads na AMECC 236 
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1º ano Evellyn Trajano Santos 7 GB, Nordeste I Manhã x x x x    
1º ano Jean Victor dos Santos Gonçalves 6 GB, Nordeste I Manhã x x x x    
1º ano Miguel Rodrigues Arlindo 7 GB, Nordeste I Manhã x x x x    
1º ano Alicia Jennifer Araújo de Lima 7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
1º ano Alisson Ricardo Trajano 8 GB, Juá Manhã x x x x    
1º ano Caio Sérgio Amorim dos Santos 7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
1º ano Carlos Marcelo Pereira da Silva 7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
1º ano Ramon Victor Vasconcelos Alves 7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
1º ano Elisson Fabiano Silvestre Farias 7 GB, Juá Manhã x x x x    
1º ano Luane Thais Costa Silva 6 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
1º ano Marcone da Silva Pereira Filho 7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
1º ano Maria Vitória Silva da Cunha 6 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
1º ano Mikael dos Santos Barbosa 7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
1º ano Maria Vitória de Lima 5 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
1º ano Nicoly Rodrigues Bernardo  7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x    
2º ano Pedro Henrique de Lima 8 GB, Nordeste I Manhã x x x x   x 

2º ano Adrielle Dantas  9 GB, Nordeste I Manhã x x x x   x 

2º ano Andressa Mayana de S. Belarmino 7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Bruno Vinicius Silva Diniz 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Carlos André Lima da Silva 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Cleyton Gutemberg Pereira da Silva 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Gabriele Kauany Leodegário Silva 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Genaziel Ferreira Maciel 8 GB, Nordeste I Manhã x x x x   x 

2º ano Gustavo Fagundes da Cunha 9 GB, Nordeste II Manhã x x x x   x 

2º ano Joice Kelly Ferreira da Silva 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano José Henrique da Silva Lopes 7 GB, Centro Manhã x x x x   x 

2º ano Vitória Rebeca T. Alves 7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Laís Vitória de Souza Ferreira 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Lisandra Gabriely A. Muniz 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Maicon Jhordan Araújo de Lima  8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Mayara Leticia de S. Gonçalo 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Micael Justino Gomes 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Rikelmy Dantas Barbosa de Lima 8 GB, Centro Manhã x x x x   x 

2º ano Sandriele Maria de Sousa Santos  8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Stheffany Ferreira da Silva 7 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Suzielly Alves Candido 8 GB, Centro Manhã x x x x   x 

2º ano Jefferson Leandro Gonçalves da 
Silva 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Kaio Sérgio Amorim dos Santos 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

2º ano Williane dos Santos de Souza 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

3º ano José Felipe Santos Oliveira 11 GB, Nordeste I Manhã x  x    x 

3º ano Eliclécio Feliciano da Silva 10 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

3º ano Fernando Roque de Araújo Misael 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

3º ano Francielly de Sousa Bernardo 9 GB, Santa Terezinha Manhã x x x    x 
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3º ano Francikelvin Silva Batista 10 GB, Cachoeira dos 
Guedes Manhã x x x x x x x 

3º ano Franklin Santos Oliveira 9 GB, Nordeste I Manhã x  x x   x 

3º ano Geisiane Ferreira dos Santos 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x    x 

3º ano José Cleber dos Santos 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

3º ano José Isaias da Silva 12 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x x  x x 

3º ano Karolaine Ferreira de Lima 8 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x    x 

3º ano Leticia dos Santos 9 Cuitegi Manhã x x x    x 

3º ano Liedson Dantas Leandro 11 GB, Nordeste I Manhã x x x   x x 

3º ano Lorrayne Alfredo dos Santos 9 GB, Santa Terezinha Manhã x x x    x 

3º ano Luan Deivyson de Sousa Ferreira 12 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x    x 

3º ano Lucas Pereira Nascimento 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x   x x 

3º ano Naomi Alves da Silva 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x    x 

3º ano Radija Islaine dos Santos 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x  x  x 

3º ano Roberto Felix Fernandes Filho 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x     

3º ano Uélio Emídio Pereira 9 GB, Juá Manhã x  x x   x 

3º ano Walison Carlos Silvestre da Costa 10 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x     

3º ano Wendilly Carla Silvestre da Costa 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x     

3º ano Wesley Araújo da Silva 13 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x x   x 

4º ano Andreza da Silva Ferreira 11 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x    x 

4º ano Caio Ricardo de Souza Bernardo 12 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x x   x 

4º ano Cibele da Costa Ferreira 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x  x   

4º ano Deivid da Silva Lopes 10 GB, Centro Manhã x x x x  x x 

4º ano Elizeu Dantas de Sá  13 GB, Juá Manhã x x x x  x x 

4º ano Fábio Lestessyo 11 GB, Nordeste I Manhã x  x x  x x 

4º ano Fagner Silva Batista  13 GB, Cachoeira dos 
Guedes  Manhã x x x   x x 

4º ano Francisco de Assis da Silva  12 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x    x 

4º ano Franklin Silva Batista  12 GB, Cachoeira dos 
Guedes  Manhã x x x   x x 

4º ano Gabriel da Silva Fidelis 11 GB, Nordeste I Manhã x x x   x x 

4º ano Jeferson Henrique Amorim 
Portugal 10 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x    x 

4º ano Jefferson Victor da Silva 14 GB, Nordeste I Manhã x  x x  x x 

4º ano Jercyclei da Silva Dias 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x x  x x 

4º ano José Henrique Junior da Silva  13 GB, Nª Sª Aparecida Manhã        

4º ano Jovane dos Santos Filho 10 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x    x 

4º ano Juan Felipe Vasconcelos Alves 10 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x    x 

4º ano Kaiane Sthefany de Pontes França 11 GB, Nordeste I Manhã x x x    x 

4º ano Larissa Gomes Fernandes 9 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x    x 

4º ano Lázaro Alves Diniz 14 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x x   x 

5º ano Alexandre Lima da Silva 15 GB, Juá Manhã x  x x  x x 

5º ano Carlos Eduardo de Souza Bernardo 13 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x  x x 

5º ano Éricka Luana de Souza Bernardo 11 GB, Santa Terezinha Manhã x x x  x x x 

5º ano Fabiana Gonçalves da Silva 10 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x  x x x 

5º ano Fabrício Silva Batista 15 GB, Cachoeira dos 
Guedes Manhã x x x   x x 

5º ano Geisy Liliany Ferreira dos Santos 11 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x  x x x 
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5º ano Genilson Araújo Clementino 11 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x  x x x 

5º ano Jacikely Ferreira da Silva 12 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x x   x 

5º ano João Vitor dos Santos Paulino 12 GB, Juá Manhã x x x x   x 

5º ano José Eduardo Nascimento da Silva 13 GB, Juá Manhã x  x x  x x 

5º ano Juliana Amorim Portugal 14 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x    x 

5º ano Leandro do Nascimento da Silva 14 GB, Juá Manhã x x x   x x 

5º ano Liriele Galvão dos Santos 11 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x  x  x 

5º ano Lívia Maria de Lima Barboza 10 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x    x 

5º ano Lucas Rafael Dantas da Silva 10 GB, Bairro Novo Manhã x x x x  x x 

5º ano Manoel Américo de Oliveira Filho 14 GB, Juá Manhã x  x x   x 

5º ano Manoel Severino da Silva Filho 15 GB, Juá Manhã x  x x   x 

5º ano Maria Augusta da Silva 12 GB, Nordeste I Manhã x x x    x 

5º ano Maria Clara Santos da Silva 11 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x  x x x 

5º ano Pedro Wendys da Silva Santos 14 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x    x 

5º ano Rayan Vítor Adelino da Silva 11 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x  x    x 

5º ano Vanessa Ferreira dos Santos 13 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x   x x 

5º ano Vítor Manoel da Silva Salustiano 14 GB, Nª Sª Aparecida Manhã x x x   x x 

Pré I Jaílson Muniz de Luna 5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré I José Wellington da Silva Gonçalo 5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré I Mirela Napoleão dos Santos 4 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré I Adriane Soares Fontes 4 GB, Nordeste I Tarde  x x x    

Pré I Adriedson Soares Fontes 4 GB, Nordeste I Tarde  x x x    

Pré I Ana Lívia dos Santos Serafim 5 GB, Juá Tarde  x x x    

Pré I Anthonny Gabriel da Silva 4 GB, Santa Terezinha Tarde  x x x    

Pré I Carlos Henrique Soares da Silva 5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré I Cauã Wendell Bernardo de Lima  5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré I Emerson Emanuel França Souza 5 GB, Nordeste I Tarde  x x x    

Pré I Erik Ruan Rodrigues dos Santos 5 GB, Juá Tarde  x x x    

Pré I Isaque Nascimento Rodrigues 5 GB, Nordeste I Tarde  x x x    

Pré I Jaílson Samuel Ferreira da Silva 5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré I João Pedro da Silva Lopes 5 GB, Centro Tarde  x x x    

Pré I Maria Alice da Costa Jerônimo 5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré I Richard Caetano Pedro 5 GB, Nordeste I Tarde  x x x    

Pré I Roberto Thomas da Silva Pereira 5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré I Tawany Jhennifer Santos Silva 5 GB, Nordeste I Tarde  x x x    

Pré II Alexandre Barbosa de Souza 6 GB, Juá Manhã x x x x    

Pré II Maria Gabrielly de Oliveira Pereira 5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré II Lívia Karoliny Muniz Soares de 
Araújo 5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré II Maria Luiza Ramos de Melo 6 GB, Nordeste I Tarde  x x x    

Pré II Lucas Miguel dos Santos 6 Cuitegi Tarde  x x x    

Pré II Andrecio Pereira de Lima Filho 6 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré II Arthur de Souza Oliveira 6 GB, Nordeste I Tarde  x x x    

Pré II João Henrique Lopes Martins 5 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    
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Pré II Clara Vitória da Silva  7 GB, Juá Tarde  x x x    

Pré II Maria Paula da Silva Gomes 6 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré II Francisco Francinaldo de Oliveira 
Júnior 6 GB, Nordeste I Tarde  x x x    

Pré II Habibe Raiandson dos Santos 6 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré II Nicoly Vitória dos Santos Almeida  6 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    

Pré II Ortência de Araújo Adelino 6 GB, Nª Sª Aparecida Tarde  x x x    
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Lista das Crianças na Creche São Miguel 

Nº Aluno Entrada Nascido Idade Residente 

1 João Gabriel Trajano Alves de Lima 17.12.13 11.04.12 2 GB - Nordeste - I 

2 Carlos Matheus Pereira da Silva 17.12.13 27.04.12 2 GB - Nª Sª Aparecida 

3 Ingridy Vitória de Oliveira Firmino 17.12.13 17.04.12 2 GB - Nª Sª Aparecida 

4 Alice dos Santos Cândido 17.12.13 29.02.12 2 GB - Nordeste - I 

5 Clyzia Fernanda da Silva Lopes 17.12.13 22.03.12 2 GB - Centro 

6 Thainar dos Santos Silva 17.12.13 25.07.12 2 GB - Cuitegí - PB 

7 José Lucas Rodrigues da Silva 17.12.13 10.02.13 2 GB - Centro 

8 Helyel Douglas Santos da Conceição 17.12.13 07.09.11 3 GB - Nordeste I 

9 Kallyane Raissa dos Santos Dutra 17.12.13 10.10.11 3 GB - Nordeste - II 

10 Dayane Batista da Silva 17.12.13 12.05.12 2 GB - Nordeste I 

11 Caliane da Silva Costa 17.12.13 05.02.13 2 GB - Nordeste I 

12 Ângelo Gabriel de Sousa Silva 17.12.13 02.02.13 2 GB - Nordeste - I 

13 Brendo da Silva Ramos 17.12.13 22.05.12 2 GB - Nª Sª Aparecida 

14 Ana Beatriz de Oliveira Gomes 17.12.13 20.10.12 2 GB - Nordeste - I 

15 José Uenio de Lima de Andrade 17.12.13 06.03.12 2 GB - Nordeste - I 

16 Luys Fernando Lopis Martins 17.12.13 07.09.12 2 GB - Nª Sª Aparecida 

17 Alana Vitória Pedro da Silva  17.12.13 13.05.13 1 GB - Nª Sª Aparecida 

18 Wellington Alexandre da Silva 17.12.13 09.12.12 2 GB - Nordeste - II 

19 Raí Caetano Pedro 17.12.13 04.03.13 1 GB - Nordeste - I 

20 Manuella Batista Dias 17.12.13 21.09.12 2 GB - Nª Sª Aparecida 

21 Luís Carlos de Lima Santos 17.12.13 29.03.12 2 GB - Nordeste - I 

22 Estefany Vitória da Silva Figueiredo 21.03.14 06.06.12 2 GB - Nordeste - II 

23 Caio Vinícius dos Santos Firmino 10.04.14 18.03.12 2 GB - Nordeste - II 

24 Maria Vitória Soares Félix 17.12.13 21.04.13 1 GB - Nordeste - II 

25 João Vittor Gomes Moreno 17.12.13 10.05.13 1 GB - Nordeste - I 

26 Pedro Henrique Firmino dos Santos 07.02.14 04.01.11 4 GB - Nª Sª Aparecida 

27 Raiane do nascimento Arlindo 09.04.14 10.01.13 2 GB - Santa Terezinha 

28 Arlerrandro Padilha da Silva 17.12.13 24.12.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

29 Luan Gabriel Alves de Souza 17.12.13 10.08.11 3 GB - Nordeste - I 

30 Lannays Kethely da Silva Santos 17.12.13 02.05.11 3 GB - Nordeste - I 

31 João Pedro Tavares dos Santos 17.12.13 18.08.11 3 GB - Juá 

32 Maria Luíza Santos de Oliveira 17.12.13 10.03.11 3 GB - Nª Sª Aparecida 

33 Clebson da Silva Costa 17.12.13 17.03.11 3 GB - Nordeste - I 

34 Luis Everton da Silva Lopes 17.12.13 21.07.11 3 GB - Nordeste - I 

35 Juan Riquelme Tompson de Oliveira 17.12.13 04.05.11 3 GB - Santa Terezinha 

36 Nayara Bruna Ferreira de Pontes 17.12.13 29.12.10 4 GB - Nordeste - I 

37 José Geovane Alves da Silva 17.12.13 04.06.11 3 GB - Nordeste - I 

38 
Josiel Santos do Amaral 

17.12.13 11.08.11 3 GB - Nordeste - I 

39 Carlos Eduardo de Oliveira Gomes 17.12.13 05.09.11 3 GB - Nordeste - I 

40 
Júlia Jordânia Alexandre de Lima 

17.12.13 16.06.11 3 GB - Nordeste - I 

41 Pedro Gabriel Gonçalves da Silva  17.12.13 08.11.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

42 Maria Yasmim Galdino da Silva   17.12.13 19.09.11 3 GB - Nª Sª Aparecida 

43 Viktor Alexciano Morais Gomes 17.12.13 16.03.11 3 GB - Alto da Boa Vista 
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Nº Aluno Entrada Nascido Idade Residente 

44 Maria Emília Mendes da Silva  17.12.13 21.07.11 3 GB - Nordeste - I 

45 Emerson Alves Galdino 17.12.13 05.12.11 3 GB - Centro 

46 Júlio César Guilherme da Silva 17.12.13 23.06.10 4 GB - Nordeste - I 

47 Emmelly Vitória Alves Galdino 17.12.13 07.05.10 4 GB - Centro 

48 Sandriellison de Sousa Gonçalves 17.12.13 19.07.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

49 Fabiano Lins de Oliveira Júnior 17.12.13 07.05.10 4 GB - Nordeste - I 

50 Djailson Sousa da Silva 17.12.13 28.07.10 4 GB - Nordeste - I 

51 Izabela dos Santos Pereira da Silva  17.12.13 07.09.10 4 Cuitegi - PB 

52 Richarllyson Samuel Gonçalves da Silva 17.12.13 12.04.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

53 Rayssa Caetano Pedro 17.12.13 31.08.10 4 GB - Nordeste - I 

54 Samuel Logan da Costa Jerônimo 17.12.13 09.07.10 4 GB - Nordeste - I 

55 Maria Luiza Napoleão de Sousa 17.12.13 26.09.10 4 GB - Nordeste - I 

56 Samuel Caetano Napoleão 17.12.13 06.08.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

57 Kaio José Gomes Fernandes 17.12.13 18.04.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

58 José Felipe Alves Pereira 17.12.13 02.10.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

59 José Gabriel França de Souza 17.12.13 24.05.10 4 GB - Nordeste - I 

60 Mariane Amorim Pereira de Lima 17.12.13 11.05.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

61 José Hygor Dantas Gomes 17.12.13 17.09.10 4 GB - Nordeste - I 

62 José Daniel Batista da Silva 17.12.13 26.10.10 4 GB - Nordeste - I 

63 Maria Danielly Batista da Silva 17.12.13 26.10.10 4 GB - Nordeste - I 

64 Jean Klebson Alves Muniz 17.12.13 14.08.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

65 Willyene Rafaelly da Silva Munes 17.12.13 01.11.10 4 GB - Nordeste - II 

66 Marcos Andre Ferreira da Silva 17.12.13 26.05.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

67 Joalisson Félix dos Santos 17.12.13 08.04.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

68 David de Paiva Vieira 17.12.13 02.11.10 4 GB - Nordeste - I 

69 João Gabriel da Silva Santos 17.12.13 15.07.10 4 GB - Nordeste - I 

70 Fábio da Silva Lins 17.12.13 07.05.10 4 GB - Nordeste - I 

71 Júlio César Guilherme da Silva 17.12.13 23.06.10 4 GB - Nordeste - I 

72 Emmelly Vitória Alves Galdino 17.12.13 07.05.10 4 GB - Centro 

73 Sandriellison de Sousa Gonçalves 17.12.13 19.07.10 4 GB - Nª Sª Aparecida 

74 Fabiano Lins de Oliveira Júnior 17.12.13 07.05.10 4 GB - Nordeste - I 

75 Djailson Sousa da Silva 17.12.13 28.07.10 4 GB - Nordeste - I 
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Imagens Crianças e Adolescentes acolhidos em Casas Lares 
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Casa lar 

 
Aniversário na casa lar 

 

  
Conversa com psicólogo 

 
Brincando de dominó na casa lar 

  
Futebol no ginásio Despedida na casa lar 
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Festa de aniversária na casa lar 

 
Dia das mães com as mães socais 

 

  

Projeto �Lutando pela Paz� 

 

Festa de São João 

  
Jogando bola Despedida Daniel que foi assassinado depois 
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Imagens Crianças em Atividades na Escola São Rafael 

 

  

Projeto �Leitura em família� 

 

Ida para a biblioteca 
 

  
Semear milho no São Jose (horta AMECC) 

 
Colher milho no São João 

  
Reunião pais e mães Pesquisa de um aluno (sala informática) 
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Preparações para a copa do mundo 

 
Aula de capoeira 

 

  

Xadrez do programa �Mais educação� 

 

Inclusão das mães no processo educador 

  
Semana da crianças Dia internacional da oração pelas crianças 
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Imagens Crianças na Creche São Miguel 

 

  

Projeto �Contando histórias� 

 

Brincando na areia 
 

  
Reunião com os pais 

 
Higiene bocal 

  
Descanso ao meio dia Capoeira dos pequenininhos 
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Imagens de Apresentações e Momentos Públicos – Mexendo com o Autoestima 

 

  

1º musical apresentado no teatro de Guarabira 
 

Apresentação Projeto�Valores� 

 

  
Batizado Capoeira  

 
Filmagem Projeto�Bola Solidária� 

  
Desfile no centro da cidade Banda Erê da AMECC 
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Imagens de Momentos da Fé 

 

  
Via Sacra na AMECC 

 
Domingo de Ramos 

 

  
Alguns meninos recebem a 1ª comunhão 

 
Aniversária da AMECC 

  
Missa Natalina com festa de formatura Almoço Natalino para todos 
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Moradores do Conjunto Nossa Senhora Aparecida Vítimas (mortas) da Violência 

Nome Nasci-
mento Falecido Idade Mãe Pai Filhos 

LEANDRO PEDRO 
DA SILVA 24.02.90 01.12.13 23 Geruza Pedro 

da Silva  

Filhos: Alerrandro 
Rodrigues da Silva e 
Michael Rodrigues da silva 

Edivan Ferreira da 
Silva ("Ban") 01.01.92 14.10.13 21  

Irmão de 
"Boca da 
Papa"  

MARIA THAIS 
FELIPE BEZERRA 27.03.97 20.07.13 16 Maria Lúcia   

ROSINALDO 
BERNARDO DA 
SILVA 

02.06.80 12.02.13 32 Maria Neusa 
dos Santos 

Francisco 
Bernardo dos 
Santos 

Filhos: Cleiton Pereira da 
Silva e Micoli Bernardo da 
Silva 

JOSINALDO DA 
SILVA COSTA 18.10.95 03.09.12 16 

Maria Mônica 
Fernandes da 
Silva 

Julilho  

JOSÉ FELIZARDO 
MUNIZ 30.12.83 24.01.11 27    

TOM 24.02.93 15.05.08 15    

FRANCISCO 19.03.60 02.10.05 45    

FRANCISCO 
ADELINO DE 
SOUZA  02.10.05    Pai de Marli 

JUNIOR 
NAPOLEÃO 22.11.82 04.11.04 21    

ANDERSON 11.02.86 10.10.04 18    

ADRIANO 
ADELINO GALVÃO  10.10.04     

JOSÉ CARLOS 
JUSTINO DA SILVA 23.11.74 03.07.03  

Risolene da 
Conceição 

Edson Ferreira 
da Silva  

SEVERINO 
NAPOLEÃO 06.04.56 28.08.01 45    

EDVAN FERREIRA 
DA SILVA    

Luzia Ferreira 
da Silva 

José Tomé da 
Silva  

WILLIAM GALVÃO 
DE SOUZAS    Armanda  Sobrinho de Marli 

Idade média dos falecidos: 25 anos. 
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Breve Histórico da AMECC 

No dia 22 de novembro de 1989 Pe. Geraldo 

chegou em Guarabira. Após sua chegada, ele foi 
convidado por Padre Celestino (na época Vigário 
Geral) para assumir a responsabilidade de 
acompanhar o Grupo da Diocese de Guarabira 

Escola da Fé. Este grupo decidiu ir além de suas 
reflexões partindo para ações mais concretas, 
decidindo fazer visitas mensais a cadeia pública de 
Guarabira. Na primeira visita, Padre Geraldo com o 

Grupo, se deparou com uma realidade chocante; 
encontraram adultos e adolescentes encarcerados na mesma cela. Na esperança de receber algum tipo 
de ajuda, um desses adolescentes encarcerados, com o nome de Cícero Deodato da Silva Neto e 17 
anos de idade, escreveu uma carta e a enviou a Padre Geraldo através do educador Luiz Dantas. 

Nenhum de seus familiares quis comparecer para soltá-lo. Padre Geraldo então assinou um termo de 
responsabilidade para que Cícero saísse da cadeia. Com o apoio solidário do Bispo da época, Dom 
Marcelo Pinto Carvalheira, Cícero foi levado para um terreno pertencente à Diocese de Guarabira, pois 
lá existiam pequenos cômodos onde já acontecia um acompanhamento a crianças e adolescentes do 

MAC (Movimento de Adolescentes e Crianças) realizado por uma religiosa e um educador, a Irmã 
Naíse e Luiz Dantas. No dia seguinte, Cícero pediu para seu irmão Maurício ser acolhido também, e 
essa pequena comunidade de dois no meio dos quinze meninos do MAC passou a atrair outros 
meninos em situação de rua com o desejo de fazer parte desse acolhimento.  

Ao Padre Geraldo foi perguntado: �... aceita a gente?...�. A Fundação do Abrigo foi inevitável: em 13 

de novembro de 1990 iniciou-se o Sistema de Atendimento Sócio Educativo em Meio Aberto. 
Sem nada estar previamente planejado, esses encontros, fatos e acontecimentos vão dando forma ao 
Projeto que receberá o nome, escolhido pelos próprios meninos, de Menores Com Cristo e mas tarde 
para ganhar vida jurídica, de Associação Menores Com Cristo ou simplesmente AMECC. 

Abrigando os meninos, que cresciam em número e em problemas, a cada dia que passava, Padre 
Geraldo necessitava de apoio para continuar com tal empreitada. A Diocese de Guarabira iniciou sua 
ajuda através do Bispo Dom Marcelo Pinto Carvalheira, que deu total apoio e ofereceu um terreno com 
dois espaços físicos, situado por trás do Colégio Nossa Senhora da Luz, dentro da cidade de 

Guarabira.  
Em outubro de 1992 visitando a cidade de Guarabira e em contato com Padre Geraldo, um luterano 
alemão ajudou com seu dízimo a adquirir em um sítio com seis hectares para que o trabalho de 
acolhimento dos meninos pudesse sair do terreno inicialmente cedido, pois já havia um pedido por 

parte da diocese de entrega do terreno. Tal sítio ganhou o nome �Sítio Padre Ibiapina�, em 

homenagem a este incansável missionário do Nordeste, que fundou entre os anos de 1860 e 1876, 
vinte e duas Casas de Caridade, sempre acolhendo as crianças abandonadas. 
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Funcionários da AMECC 

SECRETARIA 

NOME FUNÇÃO 

1.!  Jean Gonçalves da Silva Secretario 

2.!  Francisca Adriana M.do Nascimento Assessora Técnica 

3.!  Joelson da Silva Gomes Auxiliar Administrativo e Financeiro 

4.!  Luiz Carlos Feliciano Marques Secretário Geral/Coordenador/Psicólogo 

 

CASAS-LARES 

NOME FUNÇÃO 

5.!  Almir Marinho da Silva Educador – Casa-lar S.G 

6.!  Luciano R.dos Santos Pai Social – Casa-lar S.G 

7.!  Maria Aparecida Napoleão Mãe social – Casa-lar S.G 

8.!  Maria da Paz Sobral Mãe social – Casa-lar S.R 

9.!  Maria do Socorro B.da Silva Mãe social – Casa-lar S.J 

10.!  Neuza de Souza Menezes Educadora – Casa-lar M.J 

11.!  Simone Maria de Lima Educadora – Casa-lar N.S.L 

12.!  Sonia Maria Bezerra da Silva Educadora – Casa-lar S.F 

13.!  Zerobabel Paiva Amorim Filho Pai social – Casa-lar S.R 

 
ESCOLA SÃO RAFAEL 

NOME FUNÇÃO 

14.!  Jedilson Luiz Instrutora de capoeira 

15.!  Elaine Cristina Vicente da Silva Serviços gerais 

16.!  Geiseane Martins de Albuquerque Professora 

17.!  Heloiza Maria de Lima Professora 

18.!  Joabson Douglas dos S.Alves Inst.de educação física 

19.!  Marden Morais de Lima Instrutor musical 

20.!  Maylton de Souza Muniz Serviços gerais 

21.!  Roberta Maria de Lima Serviços gerais 

22.!  Sandra Guedes Ribeiro Diretora 

 
PORTARIA 

NOME FUNÇÃO 

23.!  Célio Galdino Ribeiro Vigilante – Noturno 

24.!  Janilson Ramos de Oliveira Vigilante – Diurno 

25.!  Marcelino Avelino dos Santos Vigilante – Noturno 

26.!  Shizuto Mark Carneiro Amorim Vigilante - Diurno 

 

TRANSPORTE 

NOME FUNÇÃO 

27.!  Antonio de P.F.Marques Motorista 

28.!  Artur Luiz Villas Boas Motorista 

 
AREA VERDE 
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NOME FUNÇÃO 

29.!  Aleocardo Pedro da Silva Trab. agrícola 

30.!  Carlos Gomes de Vasconcelos Trab. agrícola 

31.!  José Pessoa da Silva Trab. Agrícola 

32.!  Francenilson H.dos Santos Serviços Gerais 

 

MANUTENÇÃO 

NOME FUNÇÃO 

33.!  Giliano Teixeira Neves Serviços gerais 

34.!  José Domingos A.Pereira Serviços gerais 

 

CRECHE SÃO MIGUEL 

NOME FUNÇÃO 

35.!  Adriana Gomes da Silva Monitora 

36.!  Mª.de Fátima Crispim dos Santos Serviços gerais 

 
 
Além desses 36 funcionários empregados diretamente pela Associação Menores Com Cristo, a AMECC 

trabalhou no ano 2014 com mais 24 funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal de Guarabira. 
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Informações Geral sobre a AMECC 

 
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. É 
uma entidade de fins Filantrópicos em articulação 
com a Diocese de Guarabira e com a Pastoral do 

Menor � CNBB. Com reconhecimento de Utilidade 

Pública Federal, Estadual e Municipal. Em 09 de 

julho de 2001 recebeu o Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social.  
 
 
A Diretoria da AMECC 
Presidente Primeiro Tesoureiro Conselho Fiscal 
Sebastian Peter Haury Marcelo Tomas de Araujo Gracina Pontes Barbosa 
Vice - Presidente Segundo Tesoureiro Alexsandro Pedro da Silva 

Gerhard K. Brandstetter Marcus Diogo de Lima Hipólito Trajano 
Primeiro Secretário Diretor Espiritual José Adriano S. Batista 
Josefa Rufino Barbosa Pe. Joanderson M. de Lira Lucia Ângela dos A. Marreiro 
Segundo Secretário  Adriano Gomes da Silva 

Maria Nunes Barbosa   
 
 
Contato da AMECC 
Sítio Esperança Padre Ibiapina 

CNPJ 40.970.592/0001-99 
Sítio Pe. Ibiapina s/n, CP 25, Bairro do Juá, 58.200-000 Guarabira, PB 
Fone: (83) 3271-3110, Email: info@amecc.org.br Site: www.amecc.org.br 


