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Agradecimento

A Associação Presbiteriana de Assistência Social - APAS tem a grata satisfação de apresentar o seu 

Relatório Anual, referente ao ano de 2013. Por meio dele você conhecerá melhor a nossa Instituição e o 

Projeto "Ação Querer Bem", também terá acesso ao Relatório Financeiro, fruto de nosso dever de 

transparência e compromisso com todos que investem neste trabalho. 

Manter o Projeto Ação Querer Bem tem sido um desafio mas, graças a sua participação, seja 

financeira ou por prestação de serviços, este trabalho é possível. Por isto, nosso reconhecimento e gratidão 

a todos aqueles que de alguma forma nos ajudam a fazer diferença na vida de 120 crianças e adolescentes, 

moradoras da comunidade da Cidade de Deus.

"Nenhum conhecimento nos ajudará se perdermos a capacidade de nos comover 
com a dor de outro ser humano, com o olhar de uma criança, 

com o canto de um pássaro, com o verde de um jardim.
Se o homem se faz indiferente à vida, 

não há nenhuma esperança de que possa fazer o bem”
                                                                                                            Erich Fromm 

Diretoria APAS



A Associação Presbiteriana de Assistência Social (APAS) é uma 
organização não governamental, sem fins lucrativos, que 
desenvolve projetos sociais para a comunidade da Cidade Deus, 
Jacarepaguá/RJ.

NOSSO OBJETIVO é estimular e desenvolver o exercício da cidadania, executar projetos 
visando a inclusão social e digital, promover o voluntariado e a ética da paz, da cidadania, 
dos direitos humanos e da democracia.

NOSSA MISSÃO é promover ações intelectuais, cidadãs, culturais e profissionais aos 
moradores da Cidade de Deus que possibilitem sua formação integral e a ampliação de 
seus acesso a oportunidades existentes, resultando em qualidade de vida e justiça social.

NOSSA VISÃO é ser reconhecida como uma organização cristã que atende com excelência 
e promove qualidade de vida para os que por elas são atendidos. 

Associação Presbiteriana de Assistência Social



Este projeto nasceu para atender aos anseios das famílias da Comunidade 
São Geraldo, na Cidade de Deus. Uma pesquisa social realizada em 
2007 revelou que em 87% das famílias entrevistadas as crianças não 
possuíam atividades culturais, educacionais ou esportivas, fora do 
horário escolar, permanecendo nas ruas à mercê da criminalidade. 

OBJETIVO GERAL é propiciar e estimular o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes a 
partir da noção que são sujeitos de direitos respeitando sua dignidade como pessoas humanas através 
da assistência educacional e sócio-familiar, com a promoção da qualidade de vida por meio do 
acompanhamento de suas famílias e com o fomento de atividades sociais e culturais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Desenvolver a criatividade e arte de forma lúdica explorando a potencialidade de cada criança e 
adolescentes no desenvolvimento das atividades pedagógicas, habilidades relacionais e  
psicomotoras. 

Oferecer orientação de valores éticos e sócio-ambientais que estimulem hábitos e atitudes 
saudáveis por toda a vida. 

Promover a preparação para o trabalho por meio de acesso à informática e a comunicação inicial 
em língua estrangeira.

Implantar o grupo de pais e acompanhar a trajetória familiar de cada criança.

Projeto Ação Querer Bem



Nossas atividades durante o ano de 2013

Atendemos, de segunda a sexta-feira, 120 crianças e adolescentes, 
divididos em 8 turmas nas faixas etárias de 4 a 6 anos; 7 a 9 anos; 
10 a 11 anos e 12 a 14 anos de idade, em horário alternativo ao escolar. 

Oferecemos café da manhã, almoço e lanche da tarde para os alunos, 
funcionários e voluntários.

Durante o ano atingimos o índice de 73,49% em frequências. 

Alcançamos o percentual de 87% em aprovação escolar.



Street Dance 
Instrutor Lúcio Correia

Judô - Instrutor Eduardo

Capoeira - Prof. Raphael de Carvalho



Apoio Pedagógico

Informática



CONTRATADOS PELO REGIME CLT – 10 PESSOAS:
          Coordenadora Geral: Margareth Castro
          Supervisora: Claudia Almeida
          Cozinheira: Jailda Mariano
          Monitoras: Joana Damaceno, Fabiane Oliveira,  
                          Renata Almeida e Vanderlene Silva 
          Professora de Inglês: Roberta Nascimento
          Instrutor de Informática: Luiz Felipe Silva
          Psicóloga: Gabriela Cunha

AUTÔNOMOS – 4 PESSOAS:
          Instrutor Street Dance: Lúcio Correia
          Instrutor Jazz: Letícia Portela
          Professores de Educação Física e Capoeira: 
          Fagner Luiz Ferreira e Raphael de Carvalho

VOLUNTÁRIO – 7 PESSOAS: 
          Coordenadora Pedagógica: Sônia Pereira
          Instrutor de Judô: Eduardo 
          Professor de Ética e Cidadania: Clea Andrade
          Fonoaudióloga: Marcia Serra
          Instrutor de Xadrez: Iuri Telles
          Assistente Social: Vania Dutra
          Comunicação e Marketing: Silvania F. da Silva

COMPOSTA POR 21 PROFISSIONAIS

Nossa equipe



Planejamento Pedagógico
PRIMEIRO SEMESTRE - Tema trabalhado: Eu e meu mundo, meu mundo e eu.

 Estudar a família da criança e sua dinâmica, com a finalidade de ajudá-la a compreender o meio 
em que está inserida, respeitando de forma crítica e questionadora as normas e regras que a norteiam.



Identificar, localizar e conhecer os pontos turísticos de sua cidade. Explorar o espaço físico de sua residência. 



Estimular o consumo de alimentos saudáveis e a consciência do benefício à saúde.
Levar as crianças/adolescentes a refletirem e a valorizarem as ações diárias com a saúde, 

englobando o cuidado e a prevenção com o meio ambiente e com a higiene pessoal. 

SEGUNDO SEMESTRE:  Tema trabalhado: Saúde e alimentação.



Núcleo de Psicologia

– Atuou junto às crianças e adolescentes focando os valores éticos da sociedade como amar e respeitar o próximo, conhecer 
melhor os amigos e deixar se conhecer. A importância de se cuidar e ter higiene pessoal e a elevação da autoestima. 

– Atuou junto aos pais e responsáveis tratando os temas como descaso no convívio e educação dos filhos, alienação e 
desajuste familiar, falta de responsabilidade e comprometimento e como tais comportamentos afetam a vida e a integridade 
das crianças e adolescentes, podendo gerar transtornos irreparáveis. 

O objetivo do Grupo de Pais é proporcionar um espaço de troca de experiências, receber  orientações e informações com 
intuito de trazer a essas famílias reflexões que os ajudem a melhorar as relações e fortalecer a estrutura familiar.



Treinamento em Equipe

Foram realizados treinamentos em julho para equipe de profissionais e colaboradores com os temas:

          – Etapas, Rotinas e a Importância do Planejamento Pedagógico: Denize Diniz (Psicopedagoga)

          – Endomarketing: Silvania F. da Silva (Publicitária)

          – Preparação de Materiais Pedagógicos: Luciene Morais (Psicopedagoga)

          – Ler e Reencontrar Histórias: Ernani Gomes dos Santos (Pedagogo  do CRAS)

          – Aperfeiçoando-se no Plano de Trabalho do PAQB, APAS e Compassion: Margareth de Castro 

             (Psicóloga e Coordenadora Geral do Projeto Ação Querer Bem)

          – Planejamento Pedagógico: Montagem e preparação do semestre: Sonia Pereira 

            (Coordenadora Pedagógica do Projeto Ação Querer Bem)

          – Sob uma nova luz: Gabriela Cunha (Psicóloga do Projeto Ação Querer Bem)



Atividades Internas

Em visita ao Projeto, Dr. Celso Hupsel, pediatra, atendeu 43 crianças.



Em parceria com o CRAS Elis Regina – Centro de Referência de Assistência Social – Cidade de Deus,
desenvolvemos e realizamos palestras para os pais sobre planos do Governo, 

como o Cartão Carioca, Aluguel Social, Bolsa Família etc.
As famílias do Projeto foram beneficiadas com novas inscrições e passaram a ser acompanhadas 

para diversos programas do Governo Federal.
Sob orientação dos pedagogos do CRAS foram elaborados e executados planos de aulas

com temas da atualidade, para a faixa etária de 10 a 14 anos



Recebimento de kit lanches doados pela Prefeitura quinzenalmente.



Apresentação das crianças na Festa da Roça, em 29/06/13.



A empresa Sala Limpa presenteou todas as crianças com chocolates na Páscoa.



No mês de julho a APAS, em parceria com a IPJ, proporcionou um Curso de Informática 
para os pais e responsáveis das crianças inscritas no Projeto e para os membros de terceira idade da IPJ.



Em, 24/05, no mês da família, maio, as crianças e adolescentes prepararam uma bela homenagem 
com direito a apresentação musical, um lanche especial e uma linda lembrança para sua família.



Apresentação do Musical na Cantata de Páscoa em parceria 
com o Ministério da Infância da Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá, em 31/03/2013.

Eventos em parceria com o 
Ministério da Infância – IPJ



Participação no Musical no culto vespertino 
na Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá, em 14/04/2013.



Em parceria com a União de Mocidade Presbiteriana de Jacarepaguá,
nossas crianças e adolescentes escrevem cartas aos padrinhos da Compassion.



Musical e teatro pelo Dia das Mães - 13/05.



Festividade pelo Dia das Crianças – 14/10.



Musical e Apresentação de danças na Festa de Encerramento e Natal – 14/12.



Na festa de fim de ano, as crianças e adolescentes do projeto receberam presentes de seus padrinhos.



Eventos Externos

Nos dias 25/11 e 19/12, o Projeto participou do Programa de Recuperação Ambiental 
da Bacia de Jacarepaguá, no Parque da Prainha. 

O objetivo foi divulgar informações que facilitassem o entendimento sobre a importância das obras 
e de sua manutenção, visando provocar mudanças de comportamento em relação ao ambiente,

natural e construído, comum a todos.



No dia 17/10 as crianças e adolescentes participaram da aplicação de flúor e foram acompanhadas 
pelos dentistas em parceria com  AEC - Associação de Empregados no Comércio do Rio de Janeiro.



 No dia 16/06, o projeto visitou o Museu Aeroespacial, juntamente com as crianças 
do Ministério da Infância da Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá.



A empresa Transportes Santa Maria gentilmente cedeu 2 ônibus
para transportar as crianças e adolescentes ao Museu Aeroespacial.



No dia 15/10, mês da criança, a casa de festas Brincadeira é Coisa Séria, proporcionou às crianças e adolescentes
um maravilhoso Dia das Crianças. Contamos, mais uma vez, com a parceria da empresa Transportes Santa Maria.



Participação com danças no carnaval das Culturas – 07/09.



Nos dias 22 a 24/11, alguns de nossos adolescentes participaram do Congresso Evangelístico 
de Adolescentes – Dupla Ação, realizado pela Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá.



No dia 5/9, os adolescentes visitaram a Bienal do Livro, no Rio Centro.
Contamos com a colaboração da Milessis Turismo no transporte.



Homenagens e Premiações

No dia 11/9, o Projeto recebeu o prêmio Personalidade ACIJA 2013.



Premio Destaque Empresarial 2013 – G10



Prêmio Mãe Destaque Social pela ACIJA 



No dia 9 de novembro, nosso adolescente
Gabriel Vicente participou do campeonato 
de Saltos na Vila Olimpica - Mato Alto/RJ.
Gabriel conquistou a MEDALHA DE OURO 
no salto em altura, conseguindo a marca de 1,55m
e MEDALHA DE PRATA no salto em distância, 
com marca de 5,11m.

Gabriel Vicente
Medalhas de ouro e prata



A APAS foi eleita uma das instituições mais votada como conselheira, 
representante da sociedade civil, junto ao CMDCA/RIO. 

APAS - Representante da Sociedade Civil



Doações durante o ano

Doação de alimentos feitos pela FUNTOCHE.



Em visita ao projeto e como comemoração pelo Natal, o Colégio CEOM 
doou alimentos e brinquedos às crianças e adolescentes.



Guaravita e material pedagógico foram doados pelo Colégio Santa Mônica.



Doação de refrigerantes feita pela Coca-Cola para a Festa da Roça.



Doação de livros pela Editora do Brasil.



Doação de leite em pó feita pelo Universo do Concurso.



Há 5 anos
Ação Querer Bem

fazendo o bem

Campanha de aniversário.



Reunião dos Distribuidores do Bem.



Priscila, assessora do Dep. Romário, visita o Projeto.



Além de doar uma camisa do Flamengo, o ex-jogador e Dep. Federal Romário
cedeu o direito de imagem ao projeto para a Campanha de Aniversário.



Os times de futebol Botafogo e o Fluminense doaram camisas autografadas
para sorteio de encerramento da Campanha de Aniversário.



NUMERÁRIOS EM CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

R$ 99,07   

R$ 21,00   

R$ 4.490,86   

R$ 50,00   

R$ 957,86 

R$ 427,41   

R$ 21,00   

R$ 16.618,04   

R$ 1.971,69   

R$ 957,86 

IMOBILIZADO

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

R$ 19.254,80

R$ -9.699,78

ATIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO

ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL ATIVO

R$ 5.618,79

2012

R$ 9.555,02

R$ 15.173,81 

R$ 19.995.97

2013

R$  26.506,53 

Balanço Patrimonial – Ativo

Relatório Financeiro

R$ 19.254,80

R$ -12.744,24 

R$ 6.510,56



OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

R$ 0,01  

R$26.750,77  

R$ 38.091,11 

R$-32.440,86 

R$ 39.091,10 

-49.668,07 

R$ 1.500,01 

R$ 53.801,90

PASSIVO CIRCULANTE

DESCRIÇÃO

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

TOTAL DO PASSIVO

R$ 26.750,78

2012

R$ 38.091,11 

R$-49.668,07 

R$ -17.227,21 

R$ 15.173,81 

R$ 55.301,91 

2013

R$ 39.091,10 

R$ -67.886,48 

R$ -18.218,41 

R$ 26.506,53 

Balanço Patrimonial – Passivo

EMPRÉSTIMO DOS DIRETORES

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS



Resultado do Exercício

RECEITA DE DOAÇÕES 

RECEITA PESSOA JURÍDICA 

RECEITA PESSOA FÍSICA 

RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS GERAIS

OUTRAS DESPESAS

DESPESAS COM DEPÓSITOS E TAXAS

DEPRECIAÇÃO

DESPESAS FINANCEIRAS

R$ 6.252,51  

R$ 194.596,72   

R$ 44.484,95   

R$ 63,14 

R$ 176.968,52

R$ 64.937,68

R$ 10.041,44

R$ 1.630,38

R$ 3.044,46

R$ 6.993,25

DOAÇÕES

TOTAL DAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

VALORES

R$ 245.397,32 

R$ 263.615,73

R$ 18.218,41



Doações

3%

79%

18%

Doações anônimas Receita pessoa jurídica Receita pessoa �sica



Parceiros Governamentais

PATROCINADORES

COLABORADORES

PARCEIROS GOVERNAMENTAIS PARCEIRO INSTITUCIONAL



Rua Félix Crame, n.º 59 – Pechincha – Jacarepaguá – CEP: 22770-180 – Rio de Janeiro – RJ

Telefone: (21) 2427-4391 – contato@acaoquererbem.org

CONTA BANCÁRIA: Itaú – Ag. 5635 C/C 05889-3

CNPJ 28.638.625/0001-00 - Inscrição Municipal: 456.969-5

CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) - Registro n.º: 37/2009

CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social): Registro n.º 869/2010 

Utilidade Pública Municipal: Projeto de Lei n. 1.168/2011, aprovado em 04/04/2013

Utilidade Pública Estadual – Lei Estadual 6.100, de 05/12/2011


