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INTRODUÇÃO

Consolidamos neste documento todos os projetos que serão apoiados pelo 
Programa Amigo de Valor em 2020. Mais do que planos, metas e melhorias 
já realizadas, queremos mostrar a você as muitas vidas beneficiadas por 
trás de cada ação.

Não é possível descrever em poucas linhas o que esses projetos significam 
para milhares de crianças e adolescentes que têm seus direitos básicos 
negligenciados todos os dias em nosso país. Mesmo ações aparentemente 
simples, como um projeto que oferece atividades culturais e esportivas no 
contraturno escolar, fazem uma enorme diferença. Tiram crianças da rua, 
proporcionam experiências de aprendizagem que as escolas muitas vezes 
não dão conta de prover, oferecem atendimentos especializados e têm um 
olhar atento a qualquer sinal de maus-tratos, negligência ou violência. Esse 
acompanhamento amoroso muda vidas e, algumas vezes, salva vidas.

A pandemia de Covid-19 tem sido um desafio a mais em meio aos já 
tantos e enormes desafios que os projetos enfrentam. Mesmo assim, 
testemunhamos as equipes agindo para adaptar as atividades e 
atendimentos para formatos remotos e garantir a atenção necessária nos 
casos de risco e vulnerabilidades mais graves. Muitos fizeram campanhas 
de arrecadação, parcerias e investimentos próprios para a compra de cestas 
básicas e kits de higiene para as famílias atendidas.

É neste contexto e com o espírito reforçado de solidariedade que chegamos 
à Campanha Amigo de Valor de 2020. Neste ano tão difícil para todos nós, é 
um privilégio poder dar esse apoio a quem mais precisa. E você pode fazer 
isso sem colocar a mão no bolso, destinando uma parte do seu imposto de 
renda devido ou de sua empresa. Um pequeno percentual para você, mas 
que vai fazer 100% de diferença para muitas crianças e adolescentes!

Participe acessando www.santander.com.br/amigodevalor

http://www.santander.com.br/amigodevalor.


Objetivo do projeto: 
Com atividades individuais e em grupo, o projeto atende crianças e 
adolescentes vítimas de abuso sexual, trabalho infantil, uso de drogas 
e outras situações de violência. Uma das iniciativas é a qualificação dos 
profissionais que atuam na rede de proteção. Vem sendo observada a 
redução de maus-tratos. Durante a pandemia, são feitos atendimentos 
online e presenciais previamente agendados. Em casos urgentes, mantêm-
se visitas domiciliares. A meta para 2021 é ampliar o atendimento.

Objetivo do projeto: 
Este projeto faz o acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes 
vítimas de violência doméstica e abusos, procurando reparar ou minimizar 
danos cognitivos, físicos e emocionais. Além disso, oferece oficinas 
socioeducativas e cursos profissionalizantes. Com a pandemia, as atividades 
presenciais foram suspensas, criando-se grupos online para o envio de 
videoaulas. Em 2021, a organização pretende continuar e qualificar o 
atendimento.

Alagoas
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Cidade:  
Campo Alegre (AL)

Cidade:  
Capela (AL)

Projeto: 
Fortalecendo Laços

Projeto: 
Caminho para o Futuro

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito à Cidadania

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria Municipal de Assistência Social

Causa: 
Maus-tratos

Causa: 
Maus-tratos

Capacidade de atendimento: 
300 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
120 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Com atendimento psicossocial, qualificação profissional e socialização, 
o Fazer Acontecer atua para reduzir e prevenir situações de violência ou 
que limitem a vida de crianças e adolescentes. Com os recursos do Amigo 
de Valor, foi possível realizar oficinas de audiovisual e produção de vídeo 
e construir uma sala de sonoplastia. Na pandemia, o projeto suspendeu 
atividades coletivas e distribuiu cestas básicas. Os planos para 2021 incluem 
a manutenção do atendimento e a ampliação dos cursos.

Alagoas
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Cidade:  
Maragogi (AL)

Projeto: 
Fazer Acontecer – Resgatando Enquanto é Possível

Entidade ou Órgão Executor: Secretaria Municipal  
de Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Habitação

Causa: 
Maus-tratos

Capacidade de atendimento: 
100 



Objetivo do projeto: 
Crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e, por isso, 
foram afastados de suas famílias, são acolhidos e recebem cuidados. Com 
o apoio do Amigo de Valor, a casa foi reformada e novos profissionais foram 
contratados. Na pandemia, as visitas foram suspensas, mas atividades 
para preservação de vínculos aconteceram via internet. Para 2021, a meta 
é aumentar o número dos que retornam ao convívio familiar, tanto com as 
famílias de origem como com aquelas aptas para adoção.

Objetivo do projeto: 
Com o propósito de fortalecer a rede de proteção num cenário de violações 
de direitos, com violência doméstica, negligência, abuso e exploração 
sexual, o projeto reforça a divulgação dos direitos previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). Na pandemia, entregou um kit proteção 
e protocolos de segurança para as atividades realizadas nas Unidades de 
Acolhimento. Entre as metas de 2021 estão o aumento da equipe e a oferta 
de oficinas socioeducativas.

Ceará
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Cidade:  
Barbalha (CE)

Cidade:  
Maracanaú (CE)

Projeto: 
Casa de Acolhimento – Colhendo Futuros

Projeto: 
28 anos do ECA – Protagonismo e Reafirmação de Direitos

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Entidade ou Órgão Executor: Instituto Social para o 
Desenvolvimento de Potencialidades - Idep Social

Causa: 
Acolhimento Institucional e Familiar

Causa: 
Maus-tratos

Capacidade de atendimento: 
10 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
60 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Para enfrentar e prevenir situações de risco entre crianças e jovens, o projeto 
realiza ações coletivas de fortalecimento dos vínculos familiares, estímulo 
à autonomia e criação de oportunidades de aprendizagem. Na pandemia, 
as ações passaram a ser remotas, via telefone ou WhatsApp, com kits de 
atividades para serem feitas em casa. Em 2021, o projeto busca atingir 
frequência de 100% dos pais em suas reuniões e ações.

Objetivo do projeto: 
A Casa Lar oferece cuidado integral a crianças e adolescentes que foram 
afastados do convívio familiar, promovendo a restauração dos vínculos. 
Além de moradia, eles recebem alimentação, educação e serviços de saúde. 
Como é uma casa de acolhimento, o atendimento continua durante a 
pandemia, com atividades internas, mas com restrição de visitas. Os planos 
para 2021 incluem aquisição de equipamentos recreativos e pedagógicos e 
contratação de equipe para atendimento multidisciplinar.

Goiás
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Cidade:  
Morrinhos (GO)

Cidade:  
Morrinhos (GO) 

Projeto: 
Construindo Sonhos, Transformando o Amanhã

Projeto: 
Casa Lar Infância Protegida

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria de Desenvolvimento Social

Entidade ou Órgão Executor:  
Fundação de Assistência Social Betuel

Causa: 
Ações Socioeducativas

Causa: 
Acolhimento Institucional e Familiar

Capacidade de atendimento: 
200 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
20 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Neste projeto, crianças e adolescentes vítimas de violência física ou 
psicológica, abuso sexual, maus-tratos ou abandono recebem proteção 
e atendimento médico e psicossocial. Participam de oficinas de música, 
esporte e informática, buscando maior integração social e melhor 
rendimento escolar. Na pandemia, a assistente social manteve contato com 
as famílias e os demais profissionais passaram a dar atendimento online. Em 
2021, o objetivo é ampliar as ações multidisciplinares.

Maranhão
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Cidade:  
Estreito (MA)

Projeto: Reviver – Crianças e Adolescentes  
em Busca de Melhores Condições para Viver

Entidade ou Órgão Executor:  
Fundação Khaledy Henrique Nunes Morais

Causa: 
Maus-tratos

Capacidade de atendimento: 
350 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Crianças e jovens com dificuldades nas áreas cognitiva, psicológica, motora 
ou socioafetiva são atendidos neste projeto, que utiliza o cavalo como 
instrumento terapêutico para desenvolver a coordenação motora, melhorar 
o equilíbrio e proporcionar melhor qualidade de vida. Na pandemia, as 
atividades foram paralisadas, mas, junto com outras instituições, a entidade 
tem distribuído cestas básicas e kits de higiene. Os planos de 2021 incluem 
melhoria na qualificação dos profissionais.

Objetivo do projeto: 
Com oficinas de música, dança e teatro e formação de atitudes de resistência 
ao uso de drogas, o projeto atende crianças e adolescentes de baixa renda 
que vivem em áreas de risco. Na pandemia, foram suspensos o atendimento 
presencial e as ações coletivas. A organização tem confeccionado e 
distribuído máscaras e cestas básicas. Entre os planos para 2021, está a 
oferta de cursos de qualificação e capacitação profissional que contribuam 
para a geração de renda dos familiares.

Mato Grosso
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Cidade:  
Várzea Grande (MT) 

Cidade:  
Várzea Grande (MT) 

Projeto: 
Solidarizar para Compartilhar

Projeto: 
Movimentação Cultural

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação Nativo Equoterapia

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação Das Manifestações Folclóricas De Mato Grosso

Causa: 
Inclusão do deficiente

Causa: 
Ações Socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
150

Capacidade de atendimento: 
200 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Em parcerias com órgãos públicos, empresas e organizações sociais, o 
projeto busca reduzir e prevenir o trabalho infantil oferecendo atividades 
socioeducativas, atendimento psicossocial e capacitação profissional a jovens 
envolvidos com álcool e drogas. Na pandemia, as famílias continuam sendo 
assistidas por telefone e internet. Nos planos para 2021, está a criação de um 
laboratório de saúde mental e redução de danos para esse público.

Objetivo do projeto: 
Por meio de rodas de conversa, acompanhamento psicológico e atividades 
artísticas, esportivas e culturais, crianças e adolescentes vulneráveis 
desenvolvem aspectos intelectuais, sociais e emocionais. Em parceria com 
escolas e serviços de assistência social, o projeto busca prevenir a violência, 
fortalecendo os vínculos com a família e a comunidade. Na pandemia, a 
equipe está em home office e um pequeno grupo atua presencialmente. O 
plano para 2021 é ampliar e qualificar o serviço.

Minas Gerais
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Cidade:  
Ituiutaba (MG)

Cidade:  
Pará de Minas (MG)

Projeto: 
CONVIVER 

Projeto: 
Salesianos – Um Mundo Melhor em Nossas Mãos

Entidade ou Órgão Executor:  
Instituto Social Viva a Vida 

Entidade ou Órgão Executor: Inspetoria São João Bosco – 
Centro Juvenil Salesiano São Domingos Sávio Guimarães

Causa: 
Álcool e Drogas

Causa: 
Ações Socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
100 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
200 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Enquanto os pais trabalham, crianças de 6 a 11 anos participam de atividades 
lúdicas, culturais e esportivas no contraturno escolar. O objetivo é retirá-las 
de situações de risco familiar e melhorar o seu desempenho escolar, com 
o apoio de educadores e de uma psicopedagoga. Com o isolamento social, 
a equipe tem feito o mapeamento de famílias em vulnerabilidade social e 
oferecido orientação e apoio. Para 2021, o objetivo é redução do número de 
crianças em situação de risco.

Objetivo do projeto: 
Uma equipe especializada promove atividades esportivas e oficina de 
inclusão digital, e dá apoio pedagógico e atendimento psicossocial a 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, inclusive com 
distúrbios de aprendizagem. Na pandemia, as atividades presenciais 
foram suspensas. Em 2021, um dos objetivos é que 80% das crianças e 
adolescentes tenham um grau de evolução na escola regular. Há planos, 
também, de reformar o espaço.

Minas Gerais
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Cidade:  
Santa Rita do Sapucaí (MG)

Cidade:  
Ubá (MG)

Projeto: 
Resgatando valores

Projeto: 
Incluir para o Amanhã

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação de Socorro aos Necessitados 

Entidade ou Órgão Executor: 
Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios

Causa: 
Ações Socioeducativas

Causa: 
Ações Socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
80 crianças

Capacidade de atendimento: 
80 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Por meio das redes municipal, estadual e privada de ensino, o projeto realiza 
atendimentos especializados nas áreas da saúde, educação, assistência 
social e cultura para crianças e adolescentes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, com altas habilidades e em situação de risco 
social. Na pandemia, as atividades presenciais foram suspensas, e o contato 
com familiares tem sido feito por telefone e WhatsApp. Em 2021, o projeto 
quer ampliar e capacitar a equipe.

Minas Gerais
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Cidade:  
Varginha (MG) 

Projeto: Adequação do Centro de Atendimento 
Educacional Especializado Elza Maranezi de Figueiredo

Entidade ou Órgão Executor: OÁSIS - Organização de Assistência 
e Serviços Integrados aos Sujeitos com Necessidades Especiais

Causa: 
Inclusão do Deficiente

Capacidade de atendimento: 
250 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Crianças e adolescentes da comunidade Vila Nova, bairro de alta 
vulnerabilidade social, frequentam oficinas de cultura, esporte e cidadania 
no contraturno escolar com forma de prevenir situações de violência. 
Além disso, o projeto faz o acompanhamento individual e familiar. Com 
a pandemia, a equipe adaptou as oficinas para o formato à distância e 
entregou cestas básicas. O plano para 2021 é criar Núcleos de Cidadania dos 
Adolescentes (NUCA), de acordo com a metodologia do Selo Unicef.

Objetivo do projeto: 
Em Santarém, a Casa de Acolhimento Reviver é o único abrigo que acolhe 
crianças e adolescentes afastados da família por medida protetiva. Para 
reduzir o retorno das crianças aos acolhimentos e fortalecer vínculos, há 
encontros mensais com as famílias. São oferecidas capacitações para os 
cuidadores. Na pandemia, as atividades de fortalecimento de vínculos 
acontecem via telefone e videochamadas. Para 2021, o projeto visa ampliar 
e qualificar o serviço ofertado.

Pará
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Cidade:  
Barcarena (PA)

Cidade:  
Santarém (PA) 

Projeto: 
Vida Nova com Cidadania

Projeto: 
Acolher para Proteger

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Entidade ou Órgão Executor: 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Causa: 
Ações Socioeducativas

Causa: 
Acolhimento institucional e familiar

Capacidade de atendimento: 
200 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
50 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
O foco é prevenção, combate e erradicação do trabalho infantil nas 
feiras de pescado, por meio de oficinas de esporte, música e artesanato, 
realizadas no contraturno escolar. As famílias também participam. Na 
pandemia, as ações foram paralisadas, mas o monitoramento das famílias 
segue. As mães produzem máscaras para a comunidade. O objetivo em 
2021 é fortalecer a rede de defesa e proteção e os vínculos familiares, além 
de reduzir a evasão escolar.

Pará
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Cidade:  
Santarém (PA)

Projeto: 
Transformar

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria De Trabalho De Assistência Social

Causa: 
Maus-tratos

Capacidade de atendimento: 
120 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
No Centro de Atendimento Especializado, crianças e adolescentes com 
algum tipo de deficiência ou com dificuldades de aprendizado podem 
frequentar oficinas pedagógicas, de música, Libras e educação ambiental, 
destinadas a promover melhorias em leitura, escrita, concentração, 
raciocínio lógico e convívio social. Na pandemia, os atendimentos passaram 
a ser online e por telefone. Em 2021, além do atendimento especializado, o 
projeto quer fortalecer a inclusão na escola.

Objetivo do projeto: 
O projeto atua na integração social de crianças e adolescentes vítimas de 
violência doméstica, exploração sexual e uso de drogas. Com recursos do 
Amigo de Valor foram feitas melhorias no espaço e contratada equipe para 
as atividades. Na pandemia, são feitas campanhas sobre protocolos de 
segurança em grupos de WhatsApp, redes sociais, sites, rádio e lives. Entre 
os planos de 2021 estão: acompanhamento familiar mensal e condicionar a 
ajuda de custo à frequência dos participantes. 

Paraíba
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Cidade:  
Cruz do Espírito Santo (PB)

Cidade:  
Picuí (PB)

Projeto: 
Centro de Atendimento Especializado – CAE 

Projeto: 
Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente - NACAD

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação Centro Rural de Formação – ACRF

Entidade ou Órgão Executor: 
Secretaria Municipal de Assistência Social

Causa: 
Inclusão do Deficiente

Causa: 
Ações Socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
150 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
100 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Com este projeto, crianças e adolescentes que viviam em situação de rua 
estão conseguindo retornar ao convívio familiar e se permitindo criar planos 
para o futuro. Durante a pandemia, os trabalhos nas ruas estão mantidos, 
as atividades presenciais foram adaptadas e estão sendo distribuídos kits 
pedagógicos em casa e cestas básicas para as famílias. Em 2021, o objetivo 
é dar andamento às atividades de apoio às crianças e familiares.

Objetivo do projeto: 
Crianças e adolescentes acolhidos em instituições recebem, além de 
moradia, alimentação, educação, saúde e toda a assistência no processo de 
reintegração familiar. Na pandemia, as visitas domiciliares aos familiares 
foram suspensas. As equipes de acolhimento receberam equipamentos 
de proteção e foi criado um espaço anexo à Casa de Passagem para novos 
acolhimentos durante esse período. Em 2021, a meta é dar continuidade à 
oferta do serviço e potencializar a reintegração familiar.

Pernambuco
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Cidade:  
Caruaru (PE)

Cidade:  
Caruaru (PE)

Projeto: 
Ciranda da Vida

Projeto: 
Fortalecer Para Proteger

Entidade ou Órgão Executor:  
Centro de Educação Popular Comunidade Viva - COMVIVA

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Causa: 
Maus-tratos

Causa: 
Acolhimento Institucional e Familiar

Capacidade de atendimento: 
250 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
80 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
O projeto atua numa comunidade que enfrenta problemas graves, como 
drogas e violência doméstica, oferecendo oficinas de esporte, iniciação 
tecnológica e cidadania. Com isso, visa o fortalecimento da autoestima e 
dos vínculos familiares e comunitários. Na pandemia, a equipe entregou nas 
casas cartilhas com atividades pedagógicas e enviou vídeos com orientações 
via WhatsApp. O plano para 2021 é ampliar a cobertura do projeto, que tem 
interessados na fila de espera.

Objetivo do projeto: 
No contraturno escolar, as crianças e adolescentes frequentam oficinas 
de balé popular, teatro, artes e futebol. Recebem, também, atendimento 
odontológico, psicológico e de assistência social. Na pandemia, a equipe faz 
o acompanhamento diário das famílias por telefone e promove campanhas 
de arrecadação de doações. Os planos para 2021 incluem a integração de 
parcerias municipais para o enfrentamento de diversas formas de violência e 
a garantia de direitos da criança e do adolescente.

Pernambuco
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Cidade:  
Feira Nova (PE)

Cidade:  
Glória do Goitá (PE)

Projeto: 
Esporte Educacional – Caminhos para a Cidadania

Projeto: 
Meninas e Meninos da Alegria

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação dos Moradores do Loteamento Jabs Gonzaga

Entidade ou Órgão Executor:  
GIRAL – Desenvolvimento Humano e Local

Causa: 
Ações Socioeducativas

Causa: 
Ações Socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
100 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
60 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
No semiárido pernambucano, o projeto recebe adolescentes em situação 
de vulnerabilidade, oferecendo acompanhamento psicossocial, capacitação 
profissional e oportunidades de geração de renda em oficinas de manipulação 
de sementeiras, marchetaria e resíduos orgânicos. Na pandemia, a equipe 
técnica tem trabalhado em esquema de rodízio na manutenção do espaço 
e nas atividades dos núcleos. Em 2021, o objetivo é fortalecer a formação 
continuada em áreas de meio ambiente e sustentabilidade.

Objetivo do projeto: 
Voltado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
o projeto realiza ações de atendimento, convivência e fortalecimento de 
vínculos familiares, além de identificar e encaminhar casos de trabalho 
infantil. Durante a pandemia, os beneficiários vêm recebendo kits de 
alimentação, higiene e cartilha para atividades à distância. Em 2021, o plano 
é manter o serviço e investir na formação dos técnicos.

Pernambuco
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Cidade:  
Ibimirim (PE)

Cidade:  
Lagoa do Itaenga (PE)

Projeto: 
Minha Cidade, Minha Imagem

Projeto: 
Catavento – Mobilização Social contra o Trabalho Infantil

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação Umburanas do Vale do Moxotó – Assuvam

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria Municipal de Assistência Social

Causa: 
Educação Formal e Profissionalizante

Causa: 
Ações Socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
30 adolescentes

Capacidade de atendimento: 
60 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Com o seu apoio já foi possível reformar e mobiliar o espaço desta casa 
de acolhimento, que busca minimizar o impacto negativo do afastamento 
familiar. Agora, a equipe será ampliada e capacitada em pedagogia 
e educação social. O trabalho foi mantido na pandemia, mas alguns 
educadores foram afastados e a equipe técnica está trabalhando em 
home office. Para 2021, o projeto quer elaborar um plano de atendimento 
individual e familiar para cada acolhido.

Objetivo do projeto: 
A Ação Social acolhe crianças e adolescentes com vínculos familiares 
rompidos ou fragilizados, vítimas de maus-tratos e violência. Além 
de moradia, o projeto cuida da documentação e oferece atendimento 
médico, odontológico e psicológico, apoiando a recomposição dos vínculos 
familiares ou a criação de novos vínculos com as famílias substitutas. Na 
pandemia, foram suspensas as visitas e foi ampliada a oferta de atividades 
pedagógicas. Em 2021, o projeto quer expandir os serviços.

Pernambuco
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Cidade:  
Moreno (PE)

Cidade:  
Palmares (PE) 

Projeto: 
(Re)Construindo Vínculos

Projeto: 
Recriando Laços

Entidade ou Órgão Executor:  
Cidade Evangélica dos Órfãos

Entidade ou Órgão Executor:  
Ação Social Paróquia Palmares

Causa: 
Acolhimento Institucional e Familiar

Causa: 
Acolhimento institucional e familiar

Capacidade de atendimento: 
20 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
120 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Com atividades realizadas no contraturno escolar, o projeto prepara crianças, 
adolescentes e seus familiares para que reconheçam e enfrentem os 
casos de violência sexual, incluindo a responsabilização de agressores. Na 
pandemia, as ações passaram a ser remotas. O atendimento às famílias é 
feito por meio de um grupo de WhatsApp. Para 2021, o objetivo é prosseguir 
com esse trabalho.

Objetivo do projeto: 
Com o apoio do Amigo de Valor, o projeto já contratou e capacitou 
profissionais, comprou materiais, reformou e equipou o espaço de 
atendimento aos jovens que cumprem medidas socioeducativas em 
liberdade assistida, promovendo a sua inserção social e profissional. As 
ações são dirigidas, também, aos familiares e à comunidade. Além de 
manter as ações, em 2021, a meta é conscientizar sobre o uso de drogas 
como um dos vetores para a prática do ato infracional.

Pernambuco
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Cidade:  
Paulista (PE)

Cidade:  
Paulista (PE) 

Projeto: 
Transformando Realidades

Projeto: 
Ciranda – Uma Evolução para a Vida

Entidade ou Órgão Executor: Instituto Educacional 
e Social de Artes e Ofícios Dom Helder Câmara

Entidade ou Órgão Executor: Centro Especializado em Atendimento 
a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Doméstica – CAVIDA

Causa: 
Maus-tratos

Causa: 
Medida Socioeducativa ao Adolescente em Conflito com a Lei

Capacidade de atendimento: 
120 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
50 adolescentes



Objetivo do projeto: 
Além de oferecer um lar seguro a crianças vítimas de violações, a entidade 
realiza oficinas e atividades de cultura e lazer e presta assistência 
psicológica e jurídica aos beneficiários. Na pandemia, as atividades internas 
foram mantidas, suspendendo-se as visitas e eventos com voluntários. Os 
planos para 2021 incluem a oferta de atendimento psicopedagógico, aulas 
de informática e atividades de leitura.

Objetivo do projeto: 
Para reduzir os danos causados pelas drogas, o projeto oferece a crianças e 
adolescentes atendimento especializado e atividades físicas. Na pandemia, 
o atendimento presencial foi suspenso, mas a equipe tem acompanhado 
os beneficiários por meio de atendimento virtual. Entre os objetivos para 
2021, estão a capacitação profissional de adolescentes, geração de trabalho 
e renda para as famílias e a oferta de oficinas de música, com a criação de 
uma orquestra.

Pernambuco
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Cidade:  
Paulista (PE) 

Cidade:  
Pedra (PE)

Projeto: 
Projeto Educacional Maná do Céu

Projeto: Superação -  
Superando as Drogas e Protegendo Crianças e Adolescentes

Entidade ou Órgão Executor:  
Lar de Acolhimento e Reintegração Maná  

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Causa: 
Acolhimento institucional e familiar

Causa: 
Álcool e Drogas

Capacidade de atendimento: 
25 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
100 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Para prevenir situações que colocam em risco a vida de crianças e 
adolescentes, o projeto desenvolve oficinas de esporte, arte e música 
e realiza o acompanhamento familiar. Na pandemia, as atividades em 
grupo e o atendimento presencial foram suspensos, mas foram mantidas 
campanhas de conscientização via WhatsApp, além de distribuição de cestas 
básicas e kits de higiene. Em 2021, o projeto quer investir na qualificação do 
serviço ofertado.

Objetivo do projeto: 
Crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, afastados de suas famílias 
por determinação judicial são acolhidos neste projeto, recebendo vestuário, 
alimentação e atendimento. O objetivo é a habilitação e reabilitação a partir 
de uma abordagem terapêutica interdisciplinar, envolvendo as áreas de 
educação, saúde e social. O atendimento foi mantido na pandemia, mas 
as visitas foram suspensas. Entre os planos para 2021, está o de assegurar 
instalações físicas adequadas.

Pernambuco
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Cidade:  
Pesqueira (PE)

Cidade:  
Pesqueira (PE)

Projeto: 
Prevenção e Ação Em Movimento

Projeto: Casa de Acolhimento Institucional de  
Criança e Adolescente – Acolher para Proteger 

Entidade ou Órgão Executor:  
Movimento Fraterno de Ação Comunitária

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SASC

Causa: 
Ações Socioeducativas

Causa: 
Acolhimento institucional e familiar

Capacidade de atendimento: 
200 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
20 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Com uma abordagem multidisciplinar, o projeto busca habilitar e reabilitar 
crianças e adolescentes com deficiência físicas, motoras e mentais graves. 
O atendimento inclui arteterapia e atividades com música, além de 
psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e enfermagem. 
Na pandemia, a equipe tem orientado atividades de estímulo psicomotor 
em casa. Para 2021, além de oficinas, o objetivo é orientar as famílias para 
acompanharem o tratamento dos filhos com deficiência.

Objetivo do projeto: 
Jovens e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e seus 
familiares têm acesso a estágio remunerado como forma de incentivar 
a reinserção na escola. Há ainda capacitações e um seminário estadual, 
favorecendo a aproximação com outras políticas setoriais como cultura, 
esporte e lazer. Na pandemia, as atividades presenciais foram suspensas, e a 
equipe passou a apoiar as ações de enfrentamento à Covid-19. Para 2021, o 
projeto busca fortalecer os sistemas e redes de proteção.

Pernambuco
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Cidade:  
Pesqueira (PE) 

Cidade:  
Serra Talhada (PE)

Projeto: 
Projeto Voo Livre

Projeto: 
Gerando Oportunidades para um Futuro Melhor

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação Portadores de Direitos Especiais – PODE

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Causa: 
Inclusão do Deficiente

Causa: 
Medida Socioeducativa ao Adolescente em Conflito com a Lei

Capacidade de atendimento: 
180 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
60 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Para combater o envolvimento de crianças e adolescentes com álcool e 
outras drogas, o projeto busca atrair pais, responsáveis e familiares no 
processo de redução e eliminação do uso de entorpecentes, de modo a 
contribuir também para a diminuição de conflitos familiares. As atividades 
foram suspensas durante a pandemia. Para 2021, o projeto busca a 
participação dos atores da rede de atendimento e da sociedade em geral.

Pernambuco
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Cidade:  
Serra Talhada (PE)

Projeto: 
Enfrentamento às Drogas – Uma Proposta de Intervenção Social

Entidade ou Órgão Executor: Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania / Fundo Municipal de Assistência Social

Causa: 
Álcool e Drogas

Capacidade de atendimento: 
50 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
O lar vai acolher crianças e adolescentes entre 0 e 12 anos, que tiveram seus 
vínculos familiares rompidos por violência doméstica ou vulnerabilidade 
social. Eles serão cuidados por um casal treinado para resgatar a convivência 
familiar, trabalhando a reinserção em suas famílias. As obras devem 
terminar até dezembro. Durante a pandemia, a capacitação dos profissionais 
foi feita por vídeo. Para 2021, com o apoio do Amigo de Valor, será possível 
ampliar a equipe de atendimento.

Objetivo do projeto: 
No contraturno escolar, crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade contam com reforço escolar, oficinas de redação, 
passeios culturais, recreação direcionada e práticas de autocuidado. 
São encaminhadas, também, para médicos e profissionais de saúde. 
Na pandemia, as ações presenciais foram suspensas, mas a equipe tem 
trabalhado remotamente. Para 2021, o plano é manter e qualificar cada vez 
mais o serviço ofertado.

Rio de Janeiro

25

Cidade:  
Araruama (RJ)

Cidade:  
Petrópolis (RJ)

Projeto: 
Casa Lar Acolhedor - Resgatando Sonhos

Projeto: 
Persevere

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação São Benedito

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação Espaço Educativo São Charbel

Causa: 
Acolhimento Institucional e Familiar

Causa: 
Ações socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
12 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
70 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Em parceria com órgãos públicos da cidade, o projeto presta atendimento 
socioassistencial para enfrentar a violação dos direitos de crianças e 
adolescentes. Além de reparar os danos sofridos e capacitar familiares, o 
programa insere os beneficiários nas políticas públicas. Na pandemia, as 
atividades passaram a ser realizadas em meio período e remotamente. 
Para 2021, o objetivo é ampliar as ações e contratar equipe para fazer o 
acompanhamento psicossocial e sociojurídico das famílias.

Objetivo do projeto: 
Os adolescentes em conflito com a lei são acompanhados e seus familiares 
recebem atendimento especializado, incluindo o acompanhamento dos 
processos junto ao judiciário. A equipe está contratada e capacitada, foram 
comprados equipamentos e iniciada a construção de uma sede própria. Na 
pandemia, os atendimentos acontecem via WhatsApp. Em 2021, a meta é 
mediar a oferta de cursos profissionalizantes e inserir os jovens no Núcleo 
de Formação Sociopolítica, rompendo ciclos de violência.

Rio Grande do Norte
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Cidade:  
Felipe Guerra (RN)

Cidade:  
Guamaré (RN)

Projeto: 
Programa Família Guardiã 

Projeto:(Re)nascer – Programa de  
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto 

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Causa: 
Maus-tratos

Causa: 
Medida Socioeducativa ao Adolescente em Conflito com a Lei

Capacidade de atendimento: 
45 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
25 adolescentes



Objetivo do projeto: 
A literatura de cordel é base para atividades que buscam ressocializar 
adolescentes em liberdade assistida. O projeto encaminha os jovens 
para serviços e programas que promovem o desenvolvimento social, a 
autoestima e o acesso a direitos e políticas públicas. Na pandemia, as 
atividades presenciais foram suspensas, mantendo-se o acompanhamento 
dos adolescentes por meio de contatos telefônicos e videochamadas. Em 
2021, o projeto quer ampliar e qualificar cada vez mais os serviços.

Rio Grande do Norte
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Cidade:  
Mossoró (RN)

Projeto: Histórias das Histórias –  
Trilhando um Novo Final Através das Medidas Socioeducativas

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude

Causa: 
Medida Socioeducativa ao Adolescente em Conflito com a Lei

Capacidade de atendimento: 
30 adolescentes



Objetivo do projeto: 
Neste Centro de Referência Especializado, crianças e adolescentes 
autistas recebem tratamento multidisciplinar, como fisioterapia e terapia 
ocupacional. As ações presenciais foram suspensas na pandemia, 
mantendo-se o atendimento à distância, com o envio de vídeos com 
orientações às famílias. Os beneficiários também estão recebendo cestas 
básicas. Em 2021, a meta é ampliar o atendimento e a capacitação de 
familiares para intensificar as intervenções no dia a dia das crianças.

Objetivo do projeto: 
Além de oferecer atividades esportivas, educativas e culturais, este projeto 
contribui para a proteção e fortalecimento da rede de apoio a crianças e 
adolescentes em vulnerabilidade. Na pandemia, foram suspensas as ações 
presenciais e em grupo, mantendo-se atendimentos online para suporte 
psicológico e apoio às famílias, com a distribuição de cestas básicas e de kits 
de higiene e limpeza. O objetivo para 2021 é ampliar esse atendimento.

Rio Grande do Sul
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Cidade:  
Bagé (RS)

Cidade:  
Canguçu (RS)

Projeto: Centro de Referência Especializado em  
Atendimento Clínico e Educacional para Autistas

Projeto: 
Investindo no Futuro

Entidade ou Órgão Executor:  
União Espírita Bageense (UEB)

Entidade ou Órgão Executor:  
Serviço de Assistência Social Damas de Caridade

Causa: 
Inclusão do Deficiente

Causa: 
Ações Socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
150 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
120 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Arte, cultura, esportes e cidadania são temas de oficinas oferecidas pelo 
projeto a crianças e adolescentes que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e risco. Mesmo sem ações presenciais, o atendimento foi 
mantido na pandemia com atividades orientadas à distância para acolhidos 
na Casa Lar e no Abrigo Municipal. Foi criada uma rede social do programa 
para interação com familiares e postagem de atividades, gincanas e 
desafios. Em 2021, o objetivo é ampliar o número de alunos.

Objetivo do projeto: 
O projeto habilita e reabilita pessoas com deficiência e/ou com 
necessidades especiais por meio da terapia com cavalos. Promove, assim, 
o desenvolvimento físico, psicológico e educacional dos beneficiários, com 
foco na melhora da qualidade de vida. Na pandemia, as atividades estão 
acontecendo parcialmente, com distribuição de material informativo e 
cestas básicas. O plano para 2021 é auxiliar na promoção da autonomia das 
pessoas atendidas.

Rio Grande do Sul
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Cidade:  
Esteio (RS)

Cidade:  
Vacaria (RS) 

Projeto: 
Programa Integrado de Inclusão Social – PIIS

Projeto: 
Passo Amigo – Equoterapia

Entidade ou Órgão Executor: Secretaria Municipal  
de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo – SMCTE

Entidade ou Órgão Executor:  
Passo Amigo

Causa: 
Ações Socioeducativas

Causa: 
Inclusão do deficiente

Capacidade de atendimento: 
400 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
45 pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais



Objetivo do projeto: 
Jovens de famílias de baixa renda de Blumenau e cidades vizinhas, no 
Vale do Itajaí (SC), podem frequentar cursos gratuitos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. Além de promover a inclusão social com a 
profissionalização desses jovens, o projeto supre as empresas da região com 
mão de obra especializada. Em 2021, o objetivo é ampliar sua cobertura, 
uma vez que o mercado de trabalho para a área de tecnologia vem 
crescendo na região. 

Objetivo do projeto: 
Crianças e adolescentes vítimas de situações de violência e uso de drogas 
recebem apoio para retornar e permanecer na escola. Nas oficinas de artes 
visuais, música, teatro e narração de histórias, é enfatizada a importância do 
autocuidado, do respeito à natureza e dos vínculos sociais e comunitários. 
Na pandemia, vêm sendo entregues kits de alimentação, higiene e materiais 
pedagógicos para atividades à distância. Em 2021, o projeto quer qualificar 
cada vez mais o serviço ofertado.

Santa Catarina
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Cidade:  
Blumenau (SC)

Cidade:  
Lages (SC)

Projeto: 
Entra21 

Projeto: Arte e Cultura como Estratégia  
para o Exercício do Protagonismo Juvenil

Entidade ou Órgão Executor:  
Blusoft

Entidade ou Órgão Executor:  
Associação Lageana de Assistência aos Menores – ALAM

Causa: 
Educação Formal e Profissionalizante

Causa: 
Álcool e Drogas

Capacidade de atendimento: 
56 adolescentes

Capacidade de atendimento: 
120 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Por meio de atividades socioassistenciais, educacionais, esportivas, 
recreativas e artísticas, o projeto atende crianças de alta vulnerabilidade 
social. Na pandemia, as atividades foram suspensas, e a organização tem 
promovido campanhas de conscientização em parceria com o poder público. 
A Secretaria de Educação está repassando parte da alimentação escolar aos 
alunos mais carentes. Para 2021, o projeto busca a construção de um espaço 
de acolhimento dos usuários e seus familiares.

Santa Catarina
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Cidade:  
São Bento do Sul (SC)

Projeto: 
CRIAR – Crianças e Adolescentes Recriando

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria Municipal de Assistência Social

Causa: 
Ações Socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
120 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
No acolhimento, não pode faltar afeto. Neste projeto, crianças e 
adolescentes afastados de suas famílias de origem, com poucas chances 
de adoção ou reintegração, são recebidos por padrinhos afetivos em suas 
casas, por um período. O projeto seleciona e capacita os padrinhos e os 
profissionais dos serviços de acolhimento. Na pandemia, os contatos com as 
crianças e as reuniões com padrinhos e equipes foram mantidos à distância. 
A meta para 2021 é ampliar essa rede de apoio.

Objetivo do projeto: 
Jovens que cumprem medidas socioeducativas recebem orientações 
e frequentam cursos de informática e profissionalizantes, como o de 
customização de móveis e serviços de salão de beleza. Contam com 
suporte para documentação e encaminhamento a estágios. Na pandemia, 
os atendimentos passaram a ser feitos por telefone. Além de manter a 
capacitação, os planos para 2021 incluem a inserção do jovem no ambiente 
escolar e orientações sobre as consequências do uso abusivo de drogas.

São Paulo
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Cidade:  
Barueri (SP)

Cidade:  
Espírito Santo do Pinhal (SP)

Projeto: 
Apadrinhamento afetivo

Projeto: 
Olhando para o Futuro

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Entidade ou Órgão Executor:  
Educandário de Pinhal

Causa: 
Acolhimento Institucional e Familiar

Causa: 
Medida Socioeducativa ao Adolescente em Conflito com a Lei

Capacidade de atendimento: 
28 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
200 adolescentes



Objetivo do projeto: 
Com oficinas de comunicação e escrita, fotografia e filmagem, artes 
plásticas, música e skate, o projeto foi estruturado como resposta à falta 
de interesse dos jovens pelos estudos. No primeiro ano de atividades, já se 
observou um aumento de 74% na frequência escolar. Na pandemia, têm 
sido organizadas atividades online. Os planos para 2021 são oferecer novas 
oficinas, trabalhar estratégias de superação com os jovens e buscar uma 
aproximação mais efetiva entre pais, escola e comunidade.

Objetivo do projeto: 
As práticas oferecidas pelo Projeto Integrar buscam promover melhorias 
em autonomia, inclusão social, socialização e qualidade de vida para 
crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Na pandemia, 
os beneficiários passaram a ser monitorados por telefone. Quando 
necessário, a equipe realiza visitas. Em 2021, o projeto quer ampliar a 
oferta de atendimentos especializados, estimulando a independência 
doméstica e a orientação às famílias.

São Paulo
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Cidade:  
Guararema (SP)

Cidade:  
Itaí (SP)

Projeto: 
Jovem Ação e Cidadania

Projeto: 
Projeto Integrar

Entidade ou Órgão Executor:  
Prefeitura Municipal de Guararema

Entidade ou Órgão Executor:  
Prefeitura Municipal de Itaí – Secretaria do Bem-Estar Social

Causa: 
Ações Socioeducativas

Causa: 
Inclusão do Deficiente

Capacidade de atendimento: 
150 adolescentes

Capacidade de atendimento: 
40 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Para prevenir o uso de drogas e formar cidadãos, o projeto oferece oficinas 
de judô, caratê, kung fu, balé, futebol, capoeira, música e artesanato, além 
de dar atendimento social e psicológico. O objetivo é fortalecer a convivência 
familiar e comunitária, prevenindo situações de risco, como o uso de drogas. 
Durante a pandemia, os atendimentos vêm sendo feitos por telefone, sendo 
distribuídas cestas básicas e kits de higiene. Em 2021, a meta é ampliar o 
número de atendidos.

Objetivo do projeto: 
Por meio de reuniões com as famílias, atendimentos individuais e 
encaminhamentos para a rede de assistência social, a entidade contribui 
para a formação integral de crianças e adolescentes. São oferecidas, no 
contraturno escolar, oficinas de música, esportes, recreação, leitura e escrita, 
além de palestras e passeios. Na pandemia, o atendimento é feito via redes 
sociais e videochamadas. Os planos para 2021 incluem a criação de hortas 
verticais e ações sobre meio ambiente.

São Paulo
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Cidade:  
Leme (SP)

Cidade:  
Peruíbe (SP) 

Projeto: 
Fortalecendo a Cidadania 

Projeto: 
Espaço Amigo Verde

Entidade ou Órgão Executor:  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Entidade ou Órgão Executor:  
Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito Alencar Lima

Causa: 
Ações Socioeducativas

Causa: 
Ações socioeducativas

Capacidade de atendimento: 
600 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
230 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
Crianças e jovens dependentes químicos recebem apoio para recuperação e 
reintegração familiar. Após internação, o projeto oferece atividades físicas, 
esportivas, culturais e profissionalizantes. Os jovens são encaminhados 
para acompanhamento médico e recebem apoio após o desligamento do 
programa. Na pandemia, estão sendo realizadas lives e atendimentos 
psicológicos remotos. Em 2021, o projeto vai realizar oficinas e tratamento 
ambulatorial especializado, além de ações preventivas.

Objetivo do projeto: 
Além de atendimento multidisciplinar especializado para crianças e 
adolescentes com deficiência, para sua autonomia e independência, a APAE 
de Serrana orienta as famílias para a realização das atividades em casa, 
prevenindo maus-tratos e negligência. Na pandemia, o suporte às famílias 
é feito por telefone e via WhatsApp. Para 2021, o projeto busca ampliar o 
serviço com a aquisição de um imóvel.
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Cidade:  
Pirajuí (SP) 

Cidade:  
Serrana (SP)

Projeto: 
Ressignificação da Dependência Infanto-Juvenil

Projeto: 
Casa funcional - Transformando a Deficiência em Eficiência

Entidade ou Órgão Executor:  
Diretoria de Divisão de Ação Comunitária

Entidade ou Órgão Executor:  
APAE de Serrana

Causa: 
Álcool e Drogas

Causa: 
Inclusão do deficiente

Capacidade de atendimento: 
20 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
45 crianças e adolescentes



Objetivo do projeto: 
O projeto oferece apoio escolar, palestras, oficinas temáticas, recreação, 
esportes, passeios, alimentação e tratamento odontológico para crianças 
em situação de risco. Promove reuniões com familiares, realiza visitas 
domiciliares e faz encaminhamentos para saúde e assistência social. Com 
a pandemia, a organização tem feito ações de conscientização. Para 2021, 
vai realizar levantamento de dados para o acompanhamento familiar e visa 
acolher, acompanhar e orientar as famílias.

Objetivo do projeto: 
Crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social recebem 
atendimento e participam de atividades culturais, lúdicas, esportivas, 
socioeducativas e de integração com família e escola. Com a pandemia, a 
equipe tem acompanhado as famílias por telefone, e as crianças recebem 
apostilas com atividades lúdicas. Criar espaços de reflexão sobre o papel das 
famílias na proteção das crianças e no processo de desenvolvimento infantil 
é objetivo para 2021.
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Cidade:  
Serrana (SP) 

Cidade:  
Taquarituba (SP)

Projeto: 
Fortalecer é Transformar

Projeto: 
Brincando e Aprendendo

Entidade ou Órgão Executor:  
Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana

Entidade ou Órgão Executor:  
Casa da Criança de Taquarituba

Causa: 
Ações Socioeducativas

Causa: 
Maus-tratos

Capacidade de atendimento: 
70 crianças e adolescentes

Capacidade de atendimento: 
409 crianças




