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Acompanhe as iniciativas  
desenvolvidas em 2017.

fotos: Pisco del Gaiso

AMIGO DE VALOR
PROGRAMA
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Criado em 2002 e considerado um dos maiores programas 
de mobilização social do país, o programa AMIGO DE VALOR  
promove o fortalecimento de Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente mobilizando recursos financeiros 
dos colaboradores e clientes e direcionando-os aos seus 
respectivos Fundos Municipais. O Banco Santander também 
realiza o direcionamento de 1% do seu IR devido aos municípios 
participantes, além de investir recursos diretamente na 
operacionalização do programa.

Os recursos repassados são investidos em projetos de 
atendimento voltados à criança e ao adolescente que tiveram 
os seus direitos violados ou ameaçados. Em 2016, foram 
direcionados mais de R$ 10 milhões para 36 projetos apoiados 
em 27 municípios localizados em 8 estados. Os recursos foram 
utilizados ao longo de 2017 na implementação das iniciativas 
reportadas neste relatório.

Ao longo dos 15 anos de existência do Programa, R$ 
99.281.763,10 foram repassados para mais de 600 iniciativas 
em 199 municípios que, juntas, beneficiaram mais de 46 mil 
crianças e adolescentes.

APRESENTAÇÃO

TOTAL REPASSADO 2016

R$10.583.459,09

 R$4.287.557,99

FUNCIONÁRIOS

3.153.500,00

PJ BANCO

3.142.401,10

CLIENTES

42%
Funcionários

(Total: 28.792) 

28%
Clientes

(Total: 868) 

30%
PJ Banco 

DISTRIBUIÇÃO 
DO REPASSE 

2016
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PERFIL DOS 
BENEFICIÁRIOS DIRETOS

4.295 CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

2.447 FAMÍLIAS

BENEFICIÁRIOS:

36 PROJETOS, EM  

27 MUNICÍPIOS DE 

8 ESTADOS

MORRINHOS - GO

VÁRZEA GRANDE - MT

SERRA TALHADA - PE

AQUIDAUANA - MS

URUGUAIANA - RS

RIO GRANDE - RS

PERUÍBE - SP

LEME - SP

AGUAÍ - SP

PARATY - RJ

ARARUAMA - RJ

TRÊS CORAÇÕES - MG

BELO ORIENTE - MG

SERRANA - SP

PETROLÂNDIA - PE

PAULISTA - PE
IGARASSU - PE
ESCADA - PE
PALMARES - PE
CARUARU - PE
SÃO CAETANO - PE
BELO JARDIM - PE
PESQUEIRA - PE
ARCOVERDE - PE
GARANHUNS - PE

SIDROLANDIA - MS

SANTO ANASTÁCIO - SP



PROGRAMA AMIGO DE VALOR      RELATÓRIO 2017    4

1%
indígenas

17% 
pretos

55% 
pardos 2% 

amarelos

25% 
brancos

RAÇA E 
COR2

POR 
DEFICIÊNCIA3

74%
intelectual

21%
motora

3,7%
auditiva

1,2%
visual

PERFIL DOS 
BENEFICIÁRIOS DIRETOS

6,6% 18 anos ou mais 2,3% 18 anos ou mais

10,6% 16 ou 17 anos 8,7% 16 ou 17 anos

16,8% 12 a 15 anos 12,2% 12 a 15 anos

8,0% 10 e 11 anos 6,9% 10 e 11 anos

8,0% 7 a 9 anos 7,3% 7 a 9 anos

4,8% 4 a 6 anos 4,7% 4 a 6 anos

1,5% 0 a 3 anos 1,5% 0 a 3 anos

56,3%
sexo masculino

43,6%
sexo feminino

FAIXA ETÁRIA1

1. Com base no total de 4.280 respondentes. 2. Com base no total  
de 3.193 respondentes. 3. Total de beneficiários com deficiência: 240.
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 Casa Lar Infância Protegida MORRINHOS — GO R$ 300.285,87     10

 Projeto Renascer PALMARES — PE R$ 276.449,10    11

 Projeto Lar Maná — Acolhendo Crianças  PAULISTA — PE R$ 305.054,65    12

 Projeto Família Uruguaiana Acolhedora URUGUAIANA — RS R$264.000,00   13

 Projeto Acolhendo Vidas Por Uma 
 Convivência Familiar e Comunitária 
 - Pão e Vida IGARASSU — PE R$ 220.000,00     14

 Projeto Pelo Direito de Viver em Família IGARASSU — PE R$ 375.496,00    15

 Projeto Aconchego SERRANA — SP R$ 421.659,10    16

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR

 PROJETO CIDADE INVESTIMENTO   PÁGINA

SÍNTESE DOS 
PROJETOS PARCEIROS
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MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AO ADOLESCENTE INFRATOR

 Projeto Casa Aberta – Traçando novos caminhos LEME — SP R$ 269.978,07     18

 Projeto Atendimento Socioeducativo
 do Futuro a Gente Cuida Agora SERRA TALHADA - PE R$ 314.165,80    19

 Projeto Por uma Juventude em Paz e Segura  PAULISTA — PE R$ 204.681,72    20

 Projeto Abraço AQUIDAUANA — MS R$ 260.000,00   21

 Projeto Espaço para Crianças e Adolescentes BELO ORIENTE — MG R$ 312.196,25     22

 Projeto Medidas Socioeducativas - 
 Uma questão de direito SÃO CAETANO — PE R$ 256.000,00    23

 Projeto Mãos Dadas SIDROLÂNDIA — MS R$ 260.000,00    24

 PROJETO CIDADE INVESTIMENTO   PÁGINA

 Projeto Trabalhar não é coisa de criança ARCOVERDE — PE R$ 315.000,00   26

 Projeto Juntos pelo Enfrentamento
 da Violência Sexual BELO JARDIM — PE R$ 380.000,00   27

 Projeto Entrelaços – 
 Construindo uma rede de proteção  SANTO ANASTÂCIO — SP R$ 229.908,52   28

MAUS TRATOS

 PROJETO CIDADE INVESTIMENTO   PÁGINA
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 PROJETO CIDADE INVESTIMENTO   PÁGINA

EDUCAÇÃO FORMAL E PROFISIONALIZANTE 

 Projeto Reconstruindo meu Teto AGUAÍ — SP R$ 488.141,00     35

 Projeto Meu Rumo PARATY — RJ R$ 339.445,41     36

 Projeto Por uma Educação 
 Infantil de Qualidade  RIO GRANDE — RS R$ 196.612,45   37

 Projeto Oportunidade Jovem TRÊS CORAÇÕES — MG R$ 328.307,20   38

ÁLCOOL E DROGAS

 Projeto Tecendo Saberes: 
 Prevenção e Combate às Drogas CARUARU — PE R$ 292.494,07   30

 Projeto Drogas: Um Mal a Ser Enfrentado SERRA TALHADA — PE R$ 340.927,81   31

 Projeto CENPRHE SOM  VARZEA GRANDE — MT R$ 272.473,26    32

 Projeto Todos Juntos ARARUAMA — RJ R$ 242.231,30   33

 PROJETO CIDADE INVESTIMENTO   PÁGINA
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 PROJETO CIDADE INVESTIMENTO   PÁGINA

INCLUSÃO DO DEFICIENTE

 Projeto Arte Terapia e Inclusão PESQUEIRA — PE R$ 260.000,00     51

 Projeto Espaço Amigo PERUÍBE — SP R$ 271.684,25     40

 Projeto Educar para Transformar PESQUEIRA — PE R$ 327.331,76    41

 Projeto Histórias em Vídeo PETROLANDIA — PE R$ 290.000,00    42

 Projeto Criança SERRANA — SP R$ 274.702,20    43

 Projeto Acreditar é Preciso VÁRZEA GRANDE — MT R$ 262.000,00    44

 Projeto Proteção Aliada ao Protagonismo CARUARU — SP R$ 285.000,00   45

 Projeto Mais Vida ESCADA — PE R$ 365.905,00      46

 Projeto Floreando o Nosso Jardim II GARANHUNS — PE R$ 298.654,94   47

 Projeto Educar para a Cidadania ARCOVERDE — PE R$ 304.473,36     48

 Projeto Educar para a Cidadania SANTO ANASTÁCIO — SP R$ 150.000,00    49

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

 PROJETO CIDADE INVESTIMENTO   PÁGINA



ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL 

E FAMILIAR
Iniciativas voltadas à medida protetiva de 
acolhimento de crianças e adolescentes em 
situação de risco social e de abandono, 
cujas famílias ou responsáveis estejam 
temporariamente impossibilitados de 
cumprir a sua função de cuidado e proteção, 
por motivos diversos. O acolhimento 
institucional é feito em abrigo, casa-lar 
ou casa de passagem. Já o acolhimento 
familiar é realizado através da chamada 
“família acolhedora”.  

PROGRAMA AMIGO DE VALOR      RELATÓRIO 2017

fotos: Pisco del Gaiso

SÍNTESE DOS PROJETOS PARCEIROS      9
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O Programa Amigo de Valor auxilia a 
organização a realizar sonhos que pareciam 
impossíveis a curto e médio prazo, mas que 
através desta parceria se tornaram realidade, 
podendo assim atenuar as dificuldades 
do atendimento aos sujeitos dos projetos 
alcançados. 

Equipe Casa Lar

“

”

CASA LAR 
INFÂNCIA  

PROTEGIDA

MORRINHOS/GO
Realizado pela Fundação de Assistência Social Betuel, o 
projeto oferece acolhimento para crianças e adolescentes que 
foram afastados do convívio familiar ou cujos responsáveis estão 
temporariamente impossibilitados de cumprir com a sua função 
e responsabilidade. Recebem atendimento integral de saúde, 
educação e assistência social.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017

•  Conclusão da primeira fase das obras do projeto CLIP (Casa Lar 
Infância Protegida).

• Acolhimento e proteção integral a cada criança e adolescente 
por meio de atendimento humanizado e de qualidade.

•  Realização de atividades para o desenvolvimento de 
habilidades artísticas, culturais, esportivas e sociais.

•  Motivação e restauração dos vínculos familiares, com a 
reintegração de crianças e adolescentes às suas famílias de 
origem ou famílias substitutas através de guarda provisória.

• Envolvimento de todos atores – familiares, crianças e 
adolescentes e equipe de profissionais.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 300.285,87451915
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O apoio do Santander e de algumas outras instituições foi 
decisivo para superarmos o momento difícil e continuar 
esta atividade em prol de crianças e adolescentes tão 
sofridos. Em primeiro lugar, neste momento de grande 
dificuldade financeira, permitiu a continuação do 
serviço de acolhimento que, caso contrário, teria sido 
interrompido. 
O que mais nos chamou a atenção foi exatamente a 
solidariedade e o total desprendimento dos doadores para 
o Programa Amigo de Valor. Percebemos, através de suas 
doações, que o mínimo e o máximo têm o mesmo valor 
sentimental; quem pode mais, assim fez. Esse belíssimo 
exemplo tem sido compartilhado com outros parceiros 
através do COMDECA, como importante aprendizado.

Pe. Ângelo Vincenti, 
da Ação Social Paróquia Palmares

“

”

PROJETO RENASCER
PALMARES/ PE 
Realizado pela Ação Social Paróquia Palmares, o projeto 
acolhe crianças e adolescentes em situação de rua e afastados 
judicialmente de suas famílias. As casas são divididas por sexo e 
faixa etária. Oferece atendimento integral de saúde, educação, lazer 
e alimentação das crianças e adolescentes. 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017

• Maior alcance às residências dos familiares das crianças e 
adolescentes acolhidos.

• Elevação da autoestima dos educandos, promovida por:
• Ambiente acolhedor;
• Inclusão em atividades gratificantes;
• Garantia dos seus direitos;
• Possibilidade de visitar seus familiares ou conseguir 

padrinhos afetivos ou encontrar uma nova família. 
• Aumento no número de crianças com vínculos familiares 

reconstruídos.
• Melhores resultados na aprendizagem.
• Aumento no índice de aprovação escolar. 
• Aquisição de veículo, muito utilizado para transportar as 

compras de suprimentos para os abrigos. 
• Perfuração de um poço artesiano na Casa Lar Heleninha (abrigo 

feminino) para regularizar o fornecimento de água; 
• Aquisição de novos computadores (substituição de 

equipamentos danificados).

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 276.449,106910680
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Podemos realmente acreditar que a sociedade 
em geral pode fazer a diferença e contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida das 
nossas crianças e a garantia e efetivação dos 
seus direitos fundamentais. 

Equipe Lar Maná

“
”

PROJETO LAR MANÁ: 
ACOLHENDO 

CRIANÇAS

PAULISTA/ PE
Realizado pelo Lar de Acolhimento e Reintegração MANÁ, 
o projeto oferece acolhimento personalizado para crianças e 
adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e Conselho Tutelar. 
O atendimento é realizado em pequenos grupos, preservando os 
vínculos familiares e o não desmembramento de grupos de irmãos.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Acolhimento integral de cada criança e adolescente atendido, 
contribuindo para o seu desenvolvimento psicossocial, a 
melhoria na qualidade de vida, a reconstrução e fortalecimento 
dos vínculos familiares, a reinserção social e o resgate do projeto 
de vida. 

•  Realização de atividades psicopedagógicas, esportivas e de lazer. 

• Formações e capacitações para a qualificação dos profissionais 
que realizam o atendimento.

•  Aquisição de computador, impressora, HD externo, pen drives, 
bem como materiais didáticos para oficinas. Aquisição de fraldas 
descartáveis, dentre outros itens necessários para higiene 
pessoal das crianças. 

•  Reforma das casas, compra de brinquedos e aquisição de 
estantes e armários para a biblioteca.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 305.054,65555625
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PROJETO FAMÍLIA 
URUGUAIANA 
ACOLHEDORA 

URUGUAIANA/ RS 
Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação 
de Uruguaiana, o projeto garante o acolhimento provisório 
à crianças e adolescentes afastados da família por medida de 
proteção, respeitando o seu direito à convivência em ambiente 
familiar e preparando-os para a reintegração familiar ou colocação 
em família substituta.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Contratação de equipe técnica para atendimentos periódicos junto 
às famílias.  

• Conquista de um espaço para o atendimento, com infraestrutura 
adequada para receber as crianças e os adolescentes. 

•  Vínculos estabelecidos e fortalecidos entre a equipe técnica atual e 
as famílias.

• Atendimentos semanais com as crianças e as famílias acolhedoras.
•  Alterações, quando necessárias, no encaminhamento dos 

processos, ajustando situações avaliadas pela equipe.
• Fortalecimento da relação com a equipe do judiciário. 

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 264.000,00281015
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PROJETO ACOLHENDO 
VIDAS POR UMA 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA: PÃO E VIDA 

IGARASSU/ PE 
Realizado pela Associação Pão da Vida de Assistência Social, o 
projeto oferece acolhimento integral para crianças e adolescentes 
que se encontram em situação de abandono ou violação de direitos, 
visando sua proteção e seu desenvolvimento integral.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Melhoria no desenvolvimento emocional, escolar e cognitivo das 
crianças e adolescentes atendidos.

•  Acompanhamento integral de saúde, por meio de atendimentos 
clínicos, psicológicos e odontológicos.

•  Todas as crianças em idade escolar matriculadas na rede de ensino 
pública e com aproveitamento positivo (considerando aprovação 
escolar no ano corrente).

•  Oferta de alimentação e vestuário de qualidade, favorecendo a 
saúde e autoestima dos atendidos.

•  Reforma de um quarto e construção de um banheiro adaptado 
para crianças e adolescentes com deficiência.

•  Instalação de tela de proteção na piscina, garantido a segurança 
dos atendidos; 

• Reparo em 29,9m² do telhado do refeitório e dos quartos, 
eliminando infiltrações, mofo e vazamentos.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 220.000,00783020
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Programa Amigo de Valor, temos apenas que 
agradecer. Ao Banco Santander por dar as condições 
para a execução de serviços tão importantes, 
imprescindíveis a quem mais precisa, aquelas 
crianças e adolescentes que tiveram seus direitos 
violados, possibilitando o fortalecimento e resgate 
dos vínculos familiares. Esperamos que a confiança 
e parceria possa crescer, se fortalecer e se estender 
por muito tempo. Obrigado!

Alberes Mendonça Barbosa,
da Aldeias Infantis SOS Brasil 

“

”

PROJETO PELO 
DIREITO DE VIVER  

EM FAMÍLIA 

IGARASSU/ PE 
Realizado pela Aldeias Infantis SOS Brasil, o projeto oferece 
acolhimento integral para crianças e adolescentes que se encontram 
em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos. Oferece 
oportunidades individuais de desenvolvimento, a partir das 
suas necessidades e potencialidades, favorecendo um ambiente 
acolhedor, protetor e afetuoso. 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
•  Garantia ao acesso e frequência de todas as crianças e adolescentes 

atendidos à educação formal e informal. 
• Atendimentos periódicos de saúde nas especialidades: nutrição, 

clínica geral, pediatria, hebiatria, dermatologia, ginecologia, 
cardiologia, odontologia, neurologia pediátrica, psicologia, psiquiatria 
e genética. 

• Oferta de alimentação balanceada e de qualidade;
•  Realização de atividades de psicoterapia com o objetivo de promover 

o espaço de fala dos atendidos, para que tenham a possibilidade de 
ressignificar suas histórias de vida. 

• Apoio à construção e realização dos projeto de vida de atendidos, 
incluindo suporte para matrícula em cursos nas Escolas Técnicas 
Estaduais, cursos profissionalizantes ou cursos preparatórios para 
vestibular e para cadastro no Programa Aprendiz Legal, CIEE e IEL. 

• Realização de reparos nas casas-lares: pintura, troca de lâmpadas, 
limpeza de ralos, limpeza das caixas d’água, manutenção dos 
telhados, limpeza e manutenção do jardim e terreno, melhoria do 
campinho de futebol e área do vôlei, dedetização e outros.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 375.496,00162527
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PROJETO 
ACONCHEGO 

SERRANA/ SP
Realizado pela Associação da Criança Abrigada de 
Serrana, o projeto oferece acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes que são encaminhados através de 
determinação judicial devido situações de violências. As 
crianças recebem atendimento integral das áreas de saúde, 
assistencial, psicológica e educacional. 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

•  Aumento da carga horária da equipe técnica, o que resultou 
na melhoria na qualidade do atendimento e acolhida.

• Início da construção da sede da casa de acolhimento. 
Serviços executados e concluídos: limpeza do terreno; 
implantação do canteiro de obras; muros de arrimo; 
terraplanagem; fundações, alvenaria; telhado e início das 
instalações hidráulicas e elétricas. 

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 421.659,10652112



MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA 
AO ADOLESCENTE 

INFRATOR
Iniciativas voltadas a adolescentes que se 
encontram em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, de 
Liberdade Assistida ou Prestação de Serviços 
à Comunidade, determinadas judicialmente. 
O serviço deve contribuir para o acesso a 
direitos e para a ressignificação de valores 
na vida pessoal e social dos jovens. 

PROGRAMA AMIGO DE VALOR      RELATÓRIO 2017
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LEME/ SP
Realizado pela Associação Presbiteriana de Ação Social, 
o projeto oferece atendimento individual aos adolescentes 
em medida socioeducativa, envolvendo suas famílias e 
incentivando cada um na construção de seu projeto de vida.

PROJETO CASA 
ABERTA: TRAÇANDO 

NOVOS CAMINHOS

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Acolhimento dos adolescentes com registro de ocorrência de 
atos infracionais. 

• Promoção de espaços de conversa, contribuindo para o 
estabelecimento da autoconfiança e a reconstrução dos 
projetos de vida. 

•  Aquisição de materiais para a implantação e o 
desenvolvimento de oficinas profissionalizantes, visando a 
inserção dos atendidos ao mercado de trabalho (Youtuber, 
Food Truck, Culinária, Designer de Sobrancelhas e Barbearia).

•  Fortalecimento das famílias, que se sentem amparadas e 
empoderadas para assumirem seu papel de cuidadoras, 
com autoridade.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESADOLESCENTES 
ATENDIDOS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 269.978,0717711740
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SERRA TALHADA/ PE 
Realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania, o projeto acompanha adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente, 
contribuindo para o acesso a direitos e para a ressignificação de 
valores na vida desses jovens. 

PROJETO ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO: 

DO FUTURO A GENTE 
CUIDA AGORA

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Atendimento e acompanhamento social e pedagógico a 59 
adolescentes e suas famílias, o que corresponde a 100% dos 
usuários encaminhados pelo judiciário. 

• Melhoria na qualidade do atendimento, facilitando a recepção e 
acolhida do adolescente e sua família.

• Inserção e reinserção escolar: 63% dos socioeducandos incluídos na 
rede de ensino. 

• Fortalecimento da conexão entre a escola e o serviço de proteção 
social ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa.

• Realização de aulas de alfabetização, reforço escolar e letramento. 
•  Atividades relacionadas aos temas educação, saúde, meio ambiente, 

assistência social, cultura e lazer, bem como a temas transversais, 
como a questão do idoso, violência sexual, uso de drogas, violência 
contra a mulher e protagonismo juvenil.

• Aquisição de copiadora.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESADOLESCENTES 
ATENDIDOS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 314.165,80595940
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PAULISTA/PE 
Realizado pelo Centro Especializado em Atendimento a Criança 
e Adolescente Vítimas de Violência Doméstica, o projeto 
atende adolescentes autores de atos infracionais que precisam 
cumprir medida socioeducativa em regime aberto. O atendimento 
é realizado através de ações psicossociais, atendimento escolar, 
inclusão social, profissional, preventiva e atendimento familiar. 

PROJETO POR UMA 
JUVENTUDE EM  

PAZ E SEGURA 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Melhoria na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes 
nos aspectos biopsicossocial, emocional e educacional.

• Construção e fortalecimento dos vínculos familiares e reinserção 
social dos atendidos.

• Reconstrução do projeto de vida através do desenvolvimento e 
fortalecimento da autonomia, construção da cidadania e acesso às 
informações acerca dos direitos sociais.

• Melhoria no desempenho escolar e no comportamento, tanto na 
escola como na instituição.

• Amenização das ansiedades e agressividades por meio de 
atividades psicopedagógicas, esportivas e de lazer. 

• Formações e capacitações para a qualificação dos profissionais 
envolvidos no atendimento, visando melhores resultados nas 
intervenções junto às crianças e seus familiares. 

• Aquisição de materiais como computador, impressora, HD externo 
e pen drives.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESADOLESCENTES 
ATENDIDOS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 204.681,721714050
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AQUIDAUANA/ MS
Realizado pela Gerência de Desenvolvimento Social e Economia 
Solidária de Aquidauana, o projeto atua no cumprimento das 
medidas socioeducativas em meio aberto e na reintegração 
do adolescente de forma funcional à sociedade. Para isso, o 
adolescente e sua família são auxiliados no acesso aos direitos 
públicos e na ressignificação de valores e papéis familiares e sociais.

PROJETO ABRAÇO 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Ressocialização dos adolescentes atendidos e reestruturação 
familiar.

•  Cumprimento da medida socioeducativa em sua totalidade.
• Acesso dos adolescentes ao sistema de garantia de direitos.
• Ressignificação de conceitos sobre os aspectos do ato infracional 

para as unidades acolhedoras e a sociedade. 
• Aquisição de materiais de uso permanente, materiais pedagógicos, 

instrumentos musicais e veículo próprio.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESADOLESCENTES 
ATENDIDOS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 260.000,00403220
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BELO ORIENTE/ MG
Realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
o projeto oferece atendimento para adolescentes em conflito 
com a lei. São atendidos individualmente por assistente social, 
psicólogo, pedagogo, advogado e orientadores socioeducativos. 
Também são realizadas oficinas de esporte, cultura, arte e 
profissionalizante. 

PROJETO ESPAÇO 
PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
• Empoderamento dos adolescentes atendidos, promovendo a elevação da 

visibilidade e autoestima dos adolescentes.
• Fortalecimento do trabalho em rede, especialmente em parceria com a 

escola e o sistema de saúde. 
• Aumento dos atendimentos psicossociais realizados, visando o 

rompimento das situações de violência.
• Implantação do projeto Adolescente Multiplicador (protagonismo juvenil). 
• Implantação do projeto Sala Aberta (Inclusão Digital).
• Desenvolvimento das habilidades artísticas e culturais dos adolescentes e 

exploração das possibilidades de profissionalização na área.
• Aumento da participação nas oficinas e oferta de lanche reforçado para a 

alimentação dos adolescentes após cada atividade.
•  Aquisição de materiais pedagógicos e esportivos para oficinas.
•  Construção de um projeto de vida, abrindo caminhos para a mudança de 

trajetória, a inserção na educação superior, profissional ou empreendedora 
e o acesso a direitos através da participação social e encaminhamentos.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESADOLESCENTES 
ATENDIDOS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 312.196,2545397145
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SÃO CAETANO/ PE
Realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
o projeto atende adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, através de um serviço de 
qualidade. Para isso, o adolescente infrator é orientado e 
preparado para a convivência social, garantindo o acesso aos 
seus direitos e reais possibilidades de mudanças na vida. 

PROJETO MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS: 

UMA QUESTÃO 
DE DIREITO 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
• Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos 

jovens atendidos pelo programa.
• Promoção da interação dos adolescentes com outros jovens 

e também com suas famílias.
• Melhoria da autoestima e estímulo ao “sentimento de 

responsabilização”, que já é compreendido por parte dos 
jovens. 

• Ressocialização e inibição considerável da reincidência.
• Aquisição de equipamentos e materiais de expediente e 

didáticos.
• Desenvolvimento de atividades esportivas. 

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESADOLESCENTES 
ATENDIDOS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 256.000,00501430
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SIDROLÂNDIA/ MS
Realizado pela Secretaria de Assistência Social, o projeto promove 
ações para a recuperação da autoestima, o reconhecimento dos 
valores da cidadania e dos direitos humanos, o lazer e a formação 
cultural e profissional de adolescentes que estão cumprindo ou 
que são egressos de medidas socioeducativas em meio aberto, 
buscando sua inserção no mercado de trabalho. 

PROJETO MÃOS 
DADAS 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Diminuição do número de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa em meio aberto, bem como dos casos de reincidência.

• Realização de atividades direcionadas durante o contra turno escolar, no 
Instituto Apascentar.

• Promoção do protagonismo juvenil.
• Qualificação dos adolescentes e suas famílias através de cursos 

profissionalizantes.
• Atendimento preventivo aos adolescentes atendidos pelo CREAS (Centro 

de Referência Especializado da Assistência Social), bem como a suas 
famílias.

• Aquisição de veículo para o CREAS, o que proporcionará maior agilidade 
nos atendimentos realizados a partir de 2018.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESADOLESCENTES 
ATENDIDOS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 260.000,00321640



Iniciativas voltadas para o atendimento 
direto ou prevenção de situações de 
violência física, psicológica, abuso e/ou 
exploração sexual, negligência, exploração 
comercial, trabalho infantil ou qualquer 
outro tipo de exploração que possa 
prejudicar a saúde e o bem-estar ou 
interferir no desenvolvimento das crianças e 
adolescentes. 

MAUS TRATOS 

PROGRAMA AMIGO DE VALOR      RELATÓRIO 2017

fotos: Pisco del Gaiso
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ARCOVERDE/PE
Realizado pela Secretaria de Assistência Social, o projeto 
desenvolve ações de combate ao trabalho infantil em feiras 
livres do município. São oferecidos atendimento assistencial e 
psicológico para as crianças e suas famílias, além de atividades 
esportivas, culturais e reforço escolar. 

PROJETO  
TRABALHAR NÃO É 
COISA DE CRIANÇA 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Proibição efetiva da entrada noturna de crianças e adolescentes 
(acompanhadas ou não por adultos) nas feiras livres do município de 
Arcoverde. 

•  Acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias em situação 
de trabalho infantil. 

•  Fortalecimento de vínculos familiares e sociais. 
•  Fortalecimento do protagonismo das crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil, incluindo-as nas escolas e nos espaços 
de promoção e cidadania. 

•  Realização de atividades recreativas e culturais.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 315.000,00300196100
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BELO JARDIM/ PE
Realizado pela Secretaria de Ação e Desenvolvimento 
Social, o projeto oferece atendimento para crianças e 
adolescentes em situação de abuso e exploração sexual. São 
realizados atendimentos psicossociais individuais, familiar, 
jurídico e visitas domiciliares. 

PROJETO 
JUNTOS PELO 

ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
• Garantia de atendimento imediato às crianças e suas famílias, 

incluindo as providências necessárias para a inclusão da 
família nos serviços socioassistenciais e/ou em programas de 
transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e 
restaurar o acesso aos direitos.

• Desenvolvimento das crianças e fortalecimento dos vínculos 
familiares e sociais.

• Fortalecimento da interação entre as crianças do mesmo ciclo 
etário e resgate da autoestima das crianças em processo de 
desenvolvimento infantil.

• Melhoria do espaço a partir da locação de um imóvel maior e 
mais adequado para o funcionamento das atividades, bem como 
a aquisição de geladeira duplex, fogão quatro bocas, ventilador, 
mesa com quatro cadeiras, liquidificador, sanduicheira, sofá, 
pratos, copos e talheres, violoncelo, violinos e estantes para 
partitura.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 380.000,00984150
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SANTO ANASTÁCIO/SP
Realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
o projeto está implementando um serviço de atendimento 
às violações dos direitos da criança e do adolescente 
articulado com a rede de garantia de direitos do município. 
Terá atendimento com assistente social, psicólogo, advogado 
e orientador social. 

PROJETO 
ENTRELAÇOS – 

CONSTRUINDO UMA 
REDE DE PROTEÇÃO 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
• Início da construção de fluxos e protocolos de atendimento à 

criança e adolescente vítima de violência.
• Realização de processo de licitação para a contratação de 

equipe especializada.
• Abertura de processo seletivo para a contratação de 

psicólogo, orientador jurídico, assistente e orientador social, 
de acordo com critérios da administração pública.

VALOR REPASSADO 
2016

CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO 

FAMILIAR

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$229.908,52100 50



Iniciativas voltadas para a prevenção ou 
tratamento de crianças e adolescentes que se 
encontram em situação de uso ou que estejam 
expostas a drogas lícitas e ilícitas. Apoia 
programas que possibilitam a promoção de 
um ambiente social e familiar mais seguro e 
saudável por meio da mobilização da sociedade 
e da família na adoção de um comportamento 
preventivo, impactando diretamente na sua 
cultura e nos fatores psicológicos. 

ÁLCOOL E 
DROGAS 

PROGRAMA AMIGO DE VALOR      RELATÓRIO 2017

fotos: Pisco del Gaiso
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CARUARU/ PE
Realizado pelo Centro de Educação Popular Comunidade Viva 
(COMVIVA), o projeto oferece atendimento e prevenção ao uso 
de drogas para crianças e adolescentes em situação de rua e 
vulnerabilidade social. Tem como objetivo a desintoxicação e a 
recuperação através de atendimento clínico, psicológico e social. 

PROJETO TECENDO 
SABERES: PREVENÇÃO E 

COMBATE ÀS DROGAS 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
• Realização de atendimento e acompanhamento psicossocial, prevenção e 

combate ao uso de drogas, abuso e exploração sexual.
• Promoção de encontros semanais sobre questões ligadas à vida pessoal, 

social e profissional, num permanente processo de construção da cidadania.
• Realização de 100 estudos de caso das crianças e adolescentes.
• Encaminhamento de 3 casos para Defensoria Pública e 20 adolescentes 

para inserção no Programa CIEE.
• Encaminhamento de 11 casos para o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), sendo 2 para o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
• Realização de 29 assembleias, com a participação ativa das crianças e 

adolescentes, para a organização e elaboração de propostas.
• Participação, com representação das crianças e adolescentes, na comissão 

que acompanha a implementação da Política de Proteção Infantil (PPI), 
composta por representantes dos 4 Espaços Educativos do COMVIVA.

• Desenvolvimento de atividades de grafite e percussão (projeto Educação 
Social de Rua).

• Apresentações do Grupo COMVIVARTE, que envolve simultaneamente os 
participantes das oficinas culturais de flauta doce, violão, percussão e canto.

• Promoção de 10 passeios para cinema, piscina, museus e biblioteca pública.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$292.494,07100 198130
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Sugerimos que o Programa Amigo de Valor 
continue a apoiar os projetos que tratam 
de violações dos direitos de crianças e 
adolescentes, sobretudo usuários de álcool e 
outras drogas; em especial o crack, que tem 
se configurado em um dos maiores problemas 
sociais. 

Edilene Lopes de Pádua, 
da equipe do projeto

“

”

PROJETO DROGAS: 
UM MAL A SER 
ENFRENTADO 

SERRA TALHADA/ PE 
Realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, o projeto oferece atendimento socioassistencial 
e psicossocial para crianças e adolescentes usuários de drogas. 
São realizadas ações com a Secretaria da Educação para o 
acompanhamento e inserção dos alunos, bem como campanhas de 
sensibilização nas escolas. 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Redução de danos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, em 
especial o crack.

• Redução no uso de substâncias psicoativas.
• Sensibilização do adolescente usuário de álcool de outras 

substâncias psicoativas licitas e ilícitas em relação aos malefícios 
para a vida pessoal, familiar e social.

• Retorno à escola e melhoria na frequência escolar.
• Estabelecimento de relacionamentos respeitosos entre os usuários e 

a equipe técnica.
• Adesão de alguns adolescentes ao primeiro emprego através das 

articulações do acompanhamento e ações realizadas no projeto.
• Melhoria nos cuidados com a higiene bucal e pessoal. 
• Resgate e/ou fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e 

sociais. 
• Manutenção e adequação da estrutura física do prédio.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 340.927,811575450
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Com as oficinas de dança minha timidez 
diminuiu. Participar do projeto me deixa mais 
alegre e feliz, em casa e na escola. 

Swelen Silva, 9 anos

“
”

PROJETO  
CENPRHE SOM 

VÁRZEA GRANDE/MT  
Realizado pela Associação Varzeagrandense Madre Tereza 
de Calcutá, o projeto atende crianças e adolescentes que 
vivem em áreas de distribuição e uso de drogas. São realizadas 
oficinas de música, teatro, dança e artes, contribuindo para 
o desenvolvimento integral e a formação de atitudes de 
resistência ao assédio do uso de drogas. 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• 90% das orientadoras sociais e coordenadora pedagógica foram 
capacitadas nas temáticas abordadas nas oficinas socioeducativas.

• 33% das educadoras sociais participaram das oficinas e encontros 
realizados na rede intersetorial.

• 95% das crianças e adolescentes participaram das propostas 
apresentadas nas oficinas socioeducativas.

• 93% das crianças e adolescentes produziram, encenaram e 
debateram as temáticas. 

• 82% das crianças e adolescentes aprenderam e aperfeiçoaram a 
leitura e a escrita através das oficinas socioeducativas e das aulas 
realizadas no ensino regular (38% das crianças e adolescentes 
ainda possuem dificuldades na leitura e escrita).

• 100% das crianças e adolescentes descrevem o seu próprio diário 
de campo sobre as temáticas que participaram e aprenderam. 

• Não houve registro de envolvimento dos participantes do Projeto 
CENPRHE Som com o tráfico e uso de drogas lícitas e ilícitas.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 272.473,26738246240
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PROJETO 
TODOS JUNTOS 

ARARUAMA/ RJ  
Realizado pela Associação São Benedito, o projeto trabalha 
na prevenção ao uso de drogas por crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social. Realiza atendimento 
psicossocial e oficinas de arte, música e informática. 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Realização de atendimento psicopedagógico, plantão 
psicológico, oficinas de convivência e rodas de conversa 
sobre os temas sexualidade e bullying.

• Fortalecimento de vivências.
• Realização de oficinas intergeracionais (atendimento às 

famílias com genograma familiar).
• Orientação e encaminhamentos para o Programa Bolsa 

Família, Benefício de Prestação Continuada e atendimentos 
na rede pública de saúde.

• Obras de melhoria da infraestrutura.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 242.231,30909090



Iniciativas voltadas à educação formal 
e profissionalizante de crianças e 
adolescentes que se encontram em 
vulnerabilidade social. 

EDUCAÇÃO FORMAL E 
PROFISSIONALIZANTE 

PROGRAMA AMIGO DE VALOR      RELATÓRIO 2017

fotos: Pisco del Gaiso
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Um projeto como esse era esperado há anos pela 
entidade. O aprendizado foi imenso em vários sentidos. 
Aprender a fazer o projeto foi algo inédito para os 
profissionais da entidade. O passo a passo foi muito 
bem orientado pelos atendentes do programa Amigo de 
Valor. Ser paciente, mas sem deixar de insistir e insistir 
até que tudo desse certo. Que o Programa Amigo de Valor 
continue com essa missão de levar esperança àqueles que 
já se encontram quase em vias de desistir, principalmente 
num momento tão difícil quanto esse que o país 
atravessa, fortalecendo as bases e dando um ânimo para 
se prosseguir e lutar por um mundo mais igualitário.

Rosemary Teodoro de Paiva, 
do Lar da Criança de Aguaí

“

”

PROJETO 
RECONSTRUINDO 

MEU TETO 

AGUAÍ/ SP  
Realizado pelo Lar da Criança de Aguaí, o projeto oferece 
atendimento educacional em período integral para crianças de 0 
a 6 anos em situação de vulnerabilidade social no município. Elas 
recebem cuidados com a saúde, recreação, lazer e formação da 
cidadania. 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Promoção da interação e aprendizagem a partir do contato 
com o ambiente externo, aprendizagem dos movimentos finos 
e percepção das situações em movimentos corporais.

• Conscientização sobre o tema de economia de energia, entre 
outros.

• Contratação de um professor de música.
• Aquisição de brinquedos. 
• Melhorias de infraestrutura: iluminação, ventilação, criação 

de um ambiente acolhedor e economia de energia elétrica. 
Também foi feita adaptação de local para evitar a interrupção 
dos atendimentos durante a obra.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS 
ATENDIDAS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 488.141,003008190
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PROJETO  
MEU RUMO

PARATY/ RJ   
Realizado pelo Instituo Colibri, o projeto oferece orientação 
social e vocacional para adolescentes que vivem em abandono 
intelectual e distanciamento do ambiente escolar. Tem como 
objetivo que os adolescentes explorem suas habilidades e 
interesses e conheçam novas possibilidades de vida social e 
produtiva.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Formação de turma de aceleração escolar, criando alternativa mais 
concreta e de acordo com as necessidades do público atendido.

• Formação de vínculo entre os adolescentes atendidos e o 
respectivo orientador designado, resultando em uma referência 
positiva em relação aos propósitos do Programa.

• Promoção do Projeto Meu Rumo nas escolas, com o objetivo de 
tratar temas como o relacionamento entre os estudantes, com os 
docentes e em família. 

• Aumento do número de adolescentes que aceitam as atividades 
propostas pela equipe técnica.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESADOLESCENTES 
ATENDIDOS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 339.445,41105633380
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A sociedade deve agradecer muito a este 
Programa, que permite que os indivíduos ‘ousem 
sonhar’ em meio às turbulências do cotidiano. 
Recomendamos apenas que este Programa 
nunca tenha fim e possa proporcionar qualidade 
de vida às crianças e adolescentes do país 
inteiro, e a não violação de direitos.

Marcel Jardim Amaral, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Rio Grande 

“

”

PROJETO POR UMA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

DE QUALIDADE 

RIO GRANDE / RS 
Realizado pela Casa da Criança Dr. Augusto Duprat, o 
projeto oferece atendimento educacional e psicossocial 
para crianças em situação de vulnerabilidade social. As 
crianças participam de atividades de teatro e dança.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Maior integração entre as famílias das crianças e o 
projeto, visando estreitar laços de amizade e fortalecer 
o comprometimento com uma educação participativa.

• Realização de atendimento psicológico e promoção 
de atividades culturais e esportivas para as crianças 
matriculadas. 

• Realização de atendimento do Serviço Social às famílias 
das crianças.

• Ampliação do espaço de leitura das crianças e compra 
de novos livros.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS 
ATENDIDAS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 196.612,451265050
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PROJETO 
OPORTUNIDADE 

JOVEM 

TRÊS CORAÇÕES / MG   
Realizado pela Secretaria de Assistência de 
Desenvolvimento Social, o projeto oferece formação e 
qualificação para a melhoria da escolarização de jovens em 
situação de vulnerabilidade social que não conseguiram 
ingressar no mercado de trabalho por falta de preparação.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
• Ganho de escala no atendimento aos adolescentes, 

promovendo o desenvolvimento de novas competências 
e habilidades.

• Melhorias no valor da bolsa-auxílio e oferta de transporte 
público para a locomoção dos adolescentes a cursos e 
locais de estágio.

• Redução da evasão escolar e das condições de 
vulnerabilidade social. 

• Aquisição de equipamentos de informática e veículo.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESADOLESCENTES 
ATENDIDOS

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 328.307,20582120120



Iniciativas voltadas a ações socioeducativas 
e assistenciais para crianças, adolescentes 
e famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Ações que incentivam o convívio 
familiar e social por meio da articulação de 
demandas e necessidades expressas pelas 
crianças e suas famílias. 

AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS 

PROGRAMA AMIGO DE VALOR      RELATÓRIO 2017
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O Amigo de Valor é um investimento humano 
que não tem preço, é saber que não estamos 
sozinhos nesta caminhada e nesta luta 
incessante, é saber que tudo é possível, que 
ainda existem pessoas do bem e que podemos 
contar com o apoio. As crianças, adolescentes, 
equipe e direção, agradecem infinitamente 
esta oportunidade de transformação social. 

Lucia Cortez, do Centro Ecumênico de 
Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima.

“

”

PROJETO
ESPAÇO AMIGO 

PERUÍBE/ SP  
Realizado pelo Centro Ecumênico de Publicações e Estudos 
Frei Tito de Alencar Lima, o projeto oferece para crianças e 
adolescentes atividades de contra turno escolar como: oficinas 
musicais, dança, informática, incentivo à escrita e à leitura, 
modalidades esportivas, recreação, palestras socioeducativas 
e atendimento social para as famílias.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Estímulo e promoção ao desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades e talentos das crianças e 
adolescentes atendidos. 

• Promoção da formação cidadã das crianças e 
adolescentes. 

• Inserção, reinserção e permanência do jovem na escola. 
• Diminuição da vulnerabilidade social.
• Aumento do número de vagas nas aulas de música. 
• Aumento da equipe de professores de música. 
• Acompanhamento individual do rendimento escolar das 

crianças e adolescentes.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 271.684,25448240230
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PROJETO 
EDUCAR PARA 

TRANSFORMAR 

PESQUERIA/ PE   
Realizado pelo Movimento Fraterno de Ação Comunitária, 
o projeto oferece ações socioeducativas para crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 
Desenvolvem atividades de prevenção à violência, promoção 
do protagonismo, culturais e esportivas.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Ampliação do conhecimento e leitura reflexiva do universo 
educacional, superação das dificuldades ortográficas e 
ampliação dos conhecimentos através de exercícios de 
raciocínio lógico.

• Promoção dos valores culturais, visando o fortalecimento da 
identidade cultural.

• Elevação da consciência para o exercício da cidadania.
• Elevação da autoestima das crianças e adolescentes.
• Formação profissional para 10 adolescentes e jovens.
• Ampliação do processo de participação e decisão dos 

beneficiários na família, na escola e na comunidade.
• Elevação da participação escolar das crianças e adolescentes. 
• Laboratório de informática com instrutor especializado na área. 
• Melhorias na estrutura física do local, bem como a aquisição de 

equipamentos, material pedagógico e esportivo.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 327.331,76402130130

O ano de 2017 nos deu a esperança de que é 
possível lutar e acreditar em uma cultura de 
solidariedade e responsabilidade social. Por 
isso o Programa Amigo de Valor é um exemplo 
para um país. 

Maria das Dôres Cordeiro Estevão
Movimento Fraterno de Ação Comunitária

“
”
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PROJETO 
HISTÓRIAS  
EM VÍDEO 

PETROLANDIA/ PE   
Realizado pela Associação Repensar, o projeto desenvolve 
ações que contribuem para a educação integral, acesso, 
permanência e o aproveitamento escolar de adolescentes 
indígenas e quilombolas. A equipe utiliza novas tecnologias 
da informação e comunicação e também realiza o 
atendimento social de suas famílias.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Resgate e fortalecimento das crianças e adolescentes da 
aldeia indígena Pankararus. 

• Ampliação do conhecimento dos beneficiários sobre os  
seus direitos.

• Levantamento e encaminhamento dos beneficiários para a 
retirada de documentos como RG, CPF e Carteira Profissional. 

• Construção de um estúdio para o desenvolvimento de oficinas 
de audiovisuais e de percussão.

• Produção de pequenos vídeos juntamente com os 
adolescentes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e sobre o enfrentamento a todas as formas de violação 
dos direitos.

• Disponibilidade de um meio de transporte para o atendimento 
às comunidades mais vulneráveis do município. 

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 290.000,0011582100
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Ser contemplado com o Programa Amigo de 
Valor nos deu a possibilidade de contratar os 
novos profissionais que tanto necessitávamos, 
além de reduzir as preocupações e 
dificuldades financeiras que estávamos 
passando. 

Maria Amélia Serra,da Vida
 Santo Antônio de Serrana

“

”

PROJETO 
CRIANÇA 

SERRANA/SP  
Realizado pela Vida Santo Antônio de Serrana, o 
projeto oferece ações socioeducativas para crianças 
e adolescentes no contra turno escolar, incentivando 
a socialização e a convivência comunitária. São 
desenvolvidas atividades culturais e esportivas.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
• Redução de distúrbios cognitivos e/ ou de aprendizagem entre os atendidos.
• Reinserção social e estabelecimento de novos relacionamentos.
• Desenvolvimento da capacidade de autocuidado com a saúde física/mental 

e nas relações afetivas e sexuais.
• Desenvolvimento da capacidade de proteção familiar, com acesso a 

benefícios, programas e serviços socioassistenciais.
• Promoção e desenvolvimento da capacidade artística, cultural e esportiva 

das crianças e adolescentes atendidos. 
• Realização de melhorias na infraestrutura, como: 

•  Construção de rampa de acessibilidade, guarda corpo e corrimões com 
pinturas.

•  Construção de 2 banheiros próximos à área de recreação.
•  Reestruturação do playground, com pintura e mudança no piso.
•  Instalação de forro nos salões de atividades, onde foi realizada a troca 

do telhado e pintura nas paredes.
•  Adaptações no compartimento de gás, com a mudança de P13 para P45.
•  Melhorias nas instalações hidráulicas, bem como troca de chuveiros nos 

banheiros internos.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 274.702,202087870
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PROJETO 
ACREDITAR É 

PRECISO 

VÁRZEA GRANDE/MT  
Realizado pela Associação Caminhando Para Mais Um Sonho, 
o projeto desenvolve atividades socioeducativas e culturais que 
garantem a proteção integral das crianças e adolescentes, bem 
como o fortalecimento dos vínculos familiares.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
• Atividades para o desenvolvimento cognitivo das crianças  

e adolescentes.
• Melhoria na avaliação escolar das crianças e adolescentes.
• Melhoria no comportamento e desenvolvimento cognitivo, 

tanto nas relações com a comunidade quanto familiar.
• Aquisição de novos equipamentos para as oficinas, oferta 

de alimentação de qualidade e manutenção da folha de 
pagamento em dia. 

• Participação  das crianças e adolescentes em apresentações 
externas, favorecendo a autoestima e incentivando a 
frequência nas oficinas ofertadas.

• Participação das crianças e adolescentes em campeonatos 
municipais e nacionais, fortalecendo e divulgando as ações 
do projeto.

• Atendimento para orientação odontológica, médica 
pediátrica, clínica médica e vacinação.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 262.000,00595250250
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Ruan era bastante agressivo em casa, muito 
rebelde. Depois da capoeira está muito 
melhor, eu posso dizer que melhorou uns 
90% o comportamento. Não briga mais com 
a irmã, está muito mais comportado, eu 
estou muito satisfeita com o projeto e fico 
muito grata com esse programa. 

Cristina Margarida da Silva,
mãe do adolescente Ruan

“

”

PROJETO 
PROTEÇÃO ALIADA 

AO PROTAGONISMO 

CARUARU/PE   
Realizado pelo Centro de Educação Popular Assunção, 
o projeto desenvolve ações voltadas para a proteção e 
o protagonismo de crianças e adolescentes em situação 
de ameaças ou violações de direitos. São desenvolvidas 
atividades de educação, esporte, cultura e lazer.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Melhoria da convivência familiar e comunitária das crianças e 
adolescentes.

• Acesso à cultura por meio das oficinas de arte-educação.
• Melhorias no processo de ensino e aprendizagem.
• Desenvolvimento de capacidades artísticas e culturais. 
• Maior desenvoltura dos(as) educandos(as) da Arte.
• Elevação da autoestima.
• Encaminhamento de uma criança para tratamento na rede 

pública de saúde.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 285.000,00712236150
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PROJETO 
MAIS VIDA 

ESCADA/PE  
Realizado pelo Centro de Assistência Social e 
Educacional Levante, o projeto oferece atendimento 
psicossocial, odontológico e acompanhamento 
escolar para crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. Além disso, eles participam de 
atividades culturais e esportivas, como capoeira e futebol. 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Melhoria na frequência escolar e no convívio familiar das 
crianças e adolescentes.

• Redução no índice de ociosidade nas ruas.
• Aprendizagem de uma atividade artesanal.
• Melhoria na qualidade de vida através do esporte.
• Desenvolvimento cognitivo (memória, expressão corporal 

e vocal e raciocínio lógico) através da música.
• Compra de materiais para o desenvolvimento das 

atividades e uniformes. 

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 365.905,00148256300
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PROJETO 
FLOREANDO O 

NOSSO JARDIM II  

GARANHUNS/PE
Realizado pela Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos, o projeto realiza atendimento 
psicossocial, pedagógico e sociocultural para crianças com 
foco no fortalecimento dos vínculos familiares, resgate da 
cidadania e inserção social. 

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Redução na evasão escolar.
• Fortalecimento dos vínculos familiares e afetivos.
• Fortalecimento da convivência comunitária.
• Criação de novos espaços com a execução da gestão 

compartilhada.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 298.654,94600190340
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PROJETO  
EDUCAR PARA A 

CIDADANIA 

ARCOVERDE/PE
Realizado pela Associação Nossa Senhora do 
Livramento, o projeto oferece ações de prevenção à 
violência e atividades culturais e esportivas para crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 
Tem como objetivo fortalecer a convivência familiar e 
comunitária.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 
• Melhoria no desempenho escolar e no comportamento das 

crianças e adolescentes atendidos. 
• Empoderamento das crianças e adolescentes, para que 

sejam protagonistas de sua própria história.
• Reforço do papel da família no acompanhamento das 

crianças durante a Primeira Infância.
• Fortalecimento dos vínculos entre a família, as crianças e 

adolescentes, a comunidade e a equipe. 
• Ampliação e melhoria da equipe.
• Estruturação de processo para a formação e capacitação.
• A aquisição de equipamentos: computadores, notebook, 

tablets, impressora, acervo para a biblioteca, TV e datashow. 

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 304.473,36288100100
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PROJETO  
EDUCAR PARA A 

CIDADANIA 

SANTO ANASTÁCIO/SP
Realizado pela Congregação das Filhas de Maria 
Missionárias, o projeto oferece atividades educativas e 
culturais e atendimento psicológico para adolescentes 
que tiveram seus direitos violados. Essas ações estimulam 
a convivência social, comunitária e a participação cidadã 
dos adolescentes.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Cocriação do planejamento das oficinas de esporte, violão, 
dança, informática e formação (Adolescer), de forma que 
ficassem em sintonia com as sugestões do grupo.

• Oferta de formação em recreação, visando uma possível 
inserção no mercado de trabalho.

• Criação do diário de bordo para registro e planejamento 
de atividades, sugerido e alimentado pelos participantes.

• Planejamento mensal de temáticas para as oficinas com a 
equipe de formadores. 

• Promoção de espaços de referência para o convívio 
comunitário e social dos adolescentes. 

• Desenvolvimento da rotina de estudos em conjunto com 
os adolescentes. 

• Fortalecimento de vínculos no grupo.
• Idealização de um projeto de voluntariado.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 150.000,00692370



Iniciativas voltadas à inclusão e/ou 
tratamento de crianças e adolescentes 
deficientes em situação de vulnerabilidade 
social. Apoia um conjunto de meios e ações 
que combatem a exclusão provocada 
pelas diferenças, oferecendo a todos 
os benefícios da vida em sociedade e 
oportunidades iguais de acesso a bens, 
serviços e direitos.

INCLUSÃO DO 
DEFICIENTE 

PROGRAMA AMIGO DE VALOR      RELATÓRIO 2017

fotos: Pisco del Gaiso
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PROJETO ARTE 
TERAPIA E 
INCLUSÃO

PESQUEIRA/PE
Realizado pela Associação dos Portadores de Direitos Especiais 
(PODE), o projeto promove a habilitação e reabilitação de 
crianças e adolescentes com deficiência através de um programa 
terapêutico de abordagem interdisciplinar nas áreas de educação, 
saúde e social. Para isso, são utilizadas a arte terapia, a cultura e 
a música no desenvolvimento e estímulo à participação na vida 
familiar e comunitária e à educação inclusiva.

     RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

• Melhoria na qualidade de vida, autoestima e autonomia das 
crianças e adolescentes atendidos. 

• Melhoria em aspectos cognitivos (atenção, concentração, 
memória, reflexão, raciocínio lógico, linguagem, etc.), motores 
(grossa, fina, postura corporal, lateralidade, marcha, etc.), 
comunicacionais, sociais e estagnação do comprometimento 
motor daqueles com lesão neurológica severa. 

• Acompanhamento social com orientação sobre os direitos para 
as famílias. 

• Desenvolvimento de processos cognitivos e posturas corporais, 
reduzindo o comprometimento motor. 

• Melhorias na infraestrutura necessária para a execução dos 
serviços propostos, com a aquisição de equipamentos como 
máquina copiadora, instrumentos musicais, ar-condicionado, 
cadeiras para escritório, equipamentos para fisioterapia e outros 
materiais de consumo, como gás para aquecimento da piscina, 
material didático, suprimentos de informática, alimentação, 
fardamento e material de limpeza.

VALOR REPASSADO 
2016

FAMILIARESCRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

R$ 260.000,00220120120

Minha filha era muito agressiva, com o 
projeto, ela já faz amizades e reconhece as 
cores. 

Josefa G.V.M. Santos,
mãe da Rosa

“
”
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