



Em 2012, o Projeto Ação Querer Bem 

atendeu, diariamente a 126 crianças e 
adolescentes, na faixa etária  de 4 a 14 anos de 
idade, de segunda a sexta-feira;

Divididos em 8 turmas, em contra horário 
escolar, o Projeto ofereceu café da manhã, 
almoço e lanche da tarde, diariamente;

Lutando contra a evasão escolar e do Projeto, 
atingimos  o  percentual  médio de 73% de 
frequencia.

RESUMO DAS ATIVIDADES





 Índice de Aprovação Escolar - 93%;

 92 casas foram visitadas  pela equipe do Projeto, 
Associados da APAS, e membros da IPJ (Igreja 
Presbiteriana de Jacarepaguá) no decorrer do 
ano;

 19 profissionais mantiveram as atividades em 
pleno desenvolvimento: 12 contratados pelo 
regime da CLT, 3 autônomos  e 4 voluntários.

RESUMO DAS ATIVIDADES





 O Projeto ofereceu para as crianças em 2012:

Apoio Pedagógico

 Inglês e Informática

Educação Física, Capoeira e Jiu-Jitsu

Street Dance, Jazz e Ballet

Ética e Cidadania

Núcleo de Psicologia.

RESUMO DAS ATIVIDADES



Dia 07/03 – Participação das crianças com 

apresentação de danças - Tio Lucio (Street Dance) 

e Tia Letícia (Jazz) - no evento “1º Rio Social –

Ações que Transformam Vidas” , no Sesc/Sesi.





Dia 23/03 – Participação das crianças de 09 a 14 anos 

no evento “Semana da Inclusão Digital”, realizado pelo 

CDI, no INPAR, com Professor Felipe. 





Dia 24/04 – Recebemos a 

visita do Dr. Celso Hupsel que 

atendeu na especialidade de 

pediatria a 65 crianças, além 

de medir e pesar cada uma 

delas.

Dia 28/05 - Recebemos a 

Técnica de Enfermagem 

Monique Castro para aferição 

de medida e peso, onde 28 

crianças foram atendidas.



10/05
Dia das Mães





Dia 21/05 - 20 anos CMDCA
Conselho Municipal Direito da Criança e do Adolescente

No Palácio da Cidade,  duas crianças do Projeto foram 
selecionadas para entregar um prêmio às autoridades 

ligadas ao CMDCA.



Dia 16/06 – Festa da Roça 
Realizada no terreno ao lado da Sede da APAS 

(Ig.Presb. Jacarepaguá), no horário das 16 às 21 hs. 
Tivemos barracas com brincadeiras e comidas 
típicas, brinquedos, apresentação de danças, 

equipe de animação e bazar. 
Este evento contou  com a participação de 

voluntários, associados, Ministérios e membros da 
IPJ, que se responsabilizaram pela organização, 

estrutura e venda dos produtos de cada barraca.





DIA 16/06 FESTA DA ROÇA
Realizada no terreno ao lado da sede do Projeto 





Congresso Espiritual UPA
(União Presbiteriana de Adolescentes)

Participação de 7 adolescentes do Projeto

De 22 a 24/06







DIA 09/10 - DIA DAS CRIANÇAS 
Casa de Festas Brincadeira é Coisa Séria. 

Patrocínio da empresa Sala Limpa.





Dia 16/10 – Aplicação de Flúor em  parceria 
com Clube Campestre da Associação dos 

Empregados no Comércio do Rio de Janeiro. 

Deste 
atendimento 
12 crianças 

foram 
encaminhadas 

para 
tratamento de 

cárie.





DIA 24/10 -
COMEMORAÇÃO DO 4º ANIVERSÁRIO 

DO PROJETO AÇÃO QUERER BEM  
Casa de Festa Brincadeira é Coisa Séria em  Jacarepaguá –

patrocinadora do evento.

Ilustres 

presenças:

Homem de 

Ferro





4º ANIVERSÁRIO DO PROJETO AÇÃO QUERER BEM
Casa de Festa Brincadeira é Coisa Séria

Goleiro do 
Flamengo

Filipe





CRISTINA MEL

4º ANIVERSÁRIO DO PROJETO AÇÃO QUERER BEM
Casa de Festa Brincadeira é Coisa Séria



Dia 11/11 
CORRIDA DAS 
ACADEMIAS  

KIDS

Eduardo Macedo – 400 m - 3º colocado /  30 competidores

Iury Telles – 800m – 7º colocado / 15 competidores

Thiago Martins – 300 m – 16º colocado / 78 competidores

Matheus Luiz Pires – 400m – 22º colocado / 30 competidores

Ana Carolina Pires – 300 m – 31º colocado / 62 competidore

Jackson Jonata Santos – 200m – 40º colocado / 111 competidores

Raphael Laurentino Nunes – 200m – 46º colocado/111 comp.





Comemoração dos 
aniversariantes por quadrimestre



Participações em cultos com corais, cantata da Páscoa e 

Festa de final de ano com um grande Natal Brasileiro







1º Semestre – Diversidade Cultural do Brasil: teve por objetivo permitir que as crianças

e adolescentes identificassem as diferenças culturais que existem entre o ser humano,

como a linguagem, danças, vestuário e outras tradições, desenvolver a compreensão e

respeito pela diversidade de cada região, bem como a organização da sociedade.

2º Semestre – Sustentabilidade: teve por objetivo estimular adoção de hábitos de

consumo consciente, e a preservação do planeta. Como foi um ano de eleições para

Prefeito, Vereadores e Deputados, trabalhamos as questões de cidadania e o

sentimento de patriotismo, assim como o aprimoramento de uma visão critica das

crianças e adolescentes sobre o processo de eleição no Brasil, direitos e deveres do

cidadão.



Ano de Eleições: as 

crianças montaram seus 

partidos, seus planos de 

ações, 

participaram de debates 

entre os concorrentes 

e foram às urnas para 

elegerem prefeito e 

vereadores.





Treinamentos com a Equipe de Trabalho - Janeiro

- Noções de Primeiros Socorros –

1º TEN BM Nazir Júnior

- Trabalho em Equipe

- Estatuto da Criança e do Adolescente

Reuniões Pedagógicas

4 encontros para planejamento e atualização

Resumo das atividades





REUNIÕES DE PAIS

 Ênfase na importância da parceria entre os pais e o Projeto

 Amor e punição correta  - Margareth de Castro

 Sexualidade e  Sexo – Margareth de Castro

 Vida Financeira não tem preço – Programa voluntariado do BB -
Edilson Carvalho





Dia a dia





Dia a dia





Dia a dia







Dia a dia




