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Nossa Missão:

APAS
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Desenvolver e executar projetos que visem à inclusão social
através do desenvolvimento de atividades culturais,
esportivas, educacionais e profissionais, que possibilitem a
formação integral e ampliação do acesso a oportunidades
existentes, resultando em qualidade de vida e justiça social.

Nossa Visão: Ser sempre reconhecida como uma organização cristã que
atende com excelência e promove qualidade de vida para os
que por ela são atendidos.

Nossos Valores:
1. Amor ao próximo 2. Igualdade 3. Respeito 4. Estreito
relacionamento de nossos projetos com a comunidade local
e parceiros. 5. Justiça 6. Responsabilidade social.
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Dez anos de atuação 
Mais de  1200 crianças e adolescentes atendidos. 

Moção Honrosa da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 2009 e 2014.
Destaque Empresarial G10 (2010).

Prêmio Personalidade ACIJA – Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá (2013)
Prêmio e Medalha de Mérito Pedro Ernesto (2015).

Reputação ético profissional comprovada por meio dos convênios já celebrados através do CMDCA, nos 
instrumentos nº  280/2010, 120/2012, 136/2013, 033/2018 e 152/2017.



IGREJA MANANCIAIS 
Barra da Tijuca

Realiza um dia de encontros, 
brincadeiras e doação de 

material escolar para todos os 
alunos.

PARCERIAS

27/03/2018



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

XADREZ

Os benefícios do xadrez fazem com que o 
aprendizado da criança englobe 
criatividade, autoestima e respeito ao 
outro.

Alguns benefícios são:
1. Ensina a saber perder
2. Desenvolve raciocínio e concentração
3. Trabalha a paciência
4. Provoca a imaginação
5. Cria maturidade na tomada de 

decisões
6. Ajuda a assimilar outras disciplinas

Fonte: https://rafaelleitao.com/beneficios-xadrez-educaco-criancas/

https://rafaelleitao.com/beneficios-xadrez-educaco-criancas/


DOAÇÕES RECEBIDAS

9 Cestas básicas fornecidas por Marcela Monteiro da Costa e distribuídas para as famílias 
em 09 de janeiro.

1 Caixa com 900 ovos Mantiqueira para lanche diário, 
através do Instituto da Criança em 30 de janeiro.

3.200 unidades de Sustain utilizados para lanche diário, distribuição 
às famílias e mais 7 ONGs parceiras, em 10 de janeiro.

Roupas e calçados 
recebidos ao ano 
são oferecidas às 
famílias em períodos 
no “Bazar de 
Doação”



Parceira realiza festa de aniversário para filha e pede que levem de presente 
material escolar, que foram doados para as crianças.

DOAÇÕES RECEBIDAS

Doação de agasalhos e cobertas pelo Hotel 
Blue Tree, distribuídos aos alunos (01 Mar)

Os ovos de páscoa 
doados foram 
entregues como 
prêmio aos alunos 
com 100% de 
presença no reforço 
escolar.



Ao longo de 2018 

1.080 famílias assistidas com Cestas 
básicas

35 Encaminhados a atendimento 
médico, psicopedagógico e terapias.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

APROXIMADAMENTE DE 19.900 LANCHES OFERECIDOS NO ANO



Comemoração pelo Dia 
Internacional da 

Mulher

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

06/03/2018

Palestrante: Vivian Castro “Beleza é para Mulher”                         Apresentação de dança artística: Luciana Sinder



DANÇA URBANA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A prática desta atividade contextualiza a 
realidade sociocultural do público atendido.

Na dança, são executados movimentos de 
acordo com o ritmo musical, possibilitando 
o conhecimento de passos e posições 
básicas. A metodologia aplicada permite 
trabalhar o equilíbrio, concentração, 
domínio próprio e trabalho em equipe.



PARCERIAS

Odonto Sion realiz palestra 
sobre escovação e aplicação 
de flúor e fecha parceira 
para atendimento gratuito 
dos alunos.

ODONTO SIOM
09/04/2018



Páscoa é sinônimo de 
transformação. A Páscoa, maior e 

mais importante festa do 
Cristianismo, celebra a Ressurreição 

de Jesus depois da Crucificação.

Crianças e Adolescentes 
aprenderam verdadeiro significado 

da Páscoa e Amigos do Bem se 
uniram para tornar este momento 

mais doce, com doação de caixas de 
bombons para celebrar a data.

PARCERIAS

29/03/2018



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

JIU-JITSU

Esta atividade contribui com a
melhora da concentração,
proporciona autoestima, disciplina
e saúde física, aperfeiçoamento do
reflexo, desenvolvimento do
raciocínio, equilíbrio mental, senso
de disciplina e hierarquia. Muito
mais do que apenas golpes e
posições marciais, esta modalidade
busca fortalecer a relação de
amizade entre pais e filhos, formar
o caráter e possibilitar que a
criança atinja a adolescência com
seus princípios morais já formados.



VOLUNTÁRIOS

Agentes de 

transformação



VOLUNTÁRIOS

Aquele que tem caridade no coração 

tem sempre qualquer coisa para dar.

Santo Agostinho

https://www.pensador.com/autor/santo_agostinho/


NOVA DIRETORIA ELEITA PARA MANDATO 2018/2020

22/04/2018

ELEIÇÃO



ALUNOS QUE 
OBTIVERAM 100% DE 

PRESENÇA NO 
REFORÇO ESCOLAR DO 

1º TRIMESTRE 
RECEBEM OVO DE 

PÁSCOA COMO 
PRÊMIO.

05/2018

PARCERIA



11/05/2018

Maria Luiza Kioko Takayama, uma pessoa excepcional, 
proporcionou aos adolescentes e responsáveis aula de 

fabricação de pão de mel e doou materiais.

PARCERIA



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

MÚSICA

A musicalização para crianças favorece o 
desenvolvimento da sensibilidade, da 

criatividade, do senso rítmico, do prazer 
de ouvir música, da imaginação, 

memória, concentração, atenção, do 
respeito ao próximo, proporciona um 

estado agradável de bem-estar, também 
contribui para uma efetiva consciência 

corporal e de movimentação.”



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

REFORÇO ESCOLAR

Reforça o aprendizado escolar
possibilitando melhor entendimento
das matérias básicas, construindo
bases sólidas para elevação da
capacidade de aprendizado.



Daniella Gomes de Mattos foi a responsável pelo mega HAPPY HOUR BENEFICENTE 
realizado no Clube dos Marimbás – Copacabana, em prol do Projeto Ação Querer Bem. 

Este evento contou com a participação da socialite, cantores, 
artistas, escritores, pessoas jurídicas, MEIs e mais
outros amigos, em uma tarde/noite agradável, com muita 
comida, bebida, música e dança.

É para ficar marcado na história!

PARCERIA / EVENTOS

21/06/2018



PARCERIA

Recebemos 55 
pares de 

sandálias Melissa 
para as meninas

04/07/2018



FORNECE 
PPRA e PCMSO

PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DA APAS 

GRATUITAMENTE

PARCERIA



EVENTOS

FESTA JULINA
Quem não gosta de dança e comida boa?

Realizada internamente para alunos, 
professores, voluntários e 

colaboradores, contou com apoio 
financeiro de pessoas físicas e 
jurídicas para que as crianças e 

adolescentes tivessem um momento 
especial e festivo.

18/07/2018



Primeira turma de CANTO participa da 
aula pública da Escola Som e Arte 
Ensino Musical, na Quinta da Boa 

Vista, e recebe elogios da diretora  e 
professora Lydia Alves.

EVENTOS

04/08/2018



A parceira 
INFIGHT, através 

da instrutora 
Márcia Melo, leva 
nossos atletas ao 

pódio.

21/08/2018

EVENTOS – JIU-JITSU



As reuniões de equipe ocorrem 
periodicamente para avaliação e 

elaboração de planejamento pedagógico, 
resolução de casos e acompanhamento do 
desenvolvimento de cada aluno e família.

EQUIPE 2018

ATIVIDADE DESENVOLVIDA NOME

Atividades pedagógicas Luana (CRAS)

Contadora de Histórias Liliane Ferreira da Silva

Coordenadora  Pedagógica Viviane Cupello

Coordenadora Geral Margareth de Castro

Instrutora de Jiu-jitsu Márcia Melo - PJ

Instrutor de Street Dance Lúcio Correa - PJ

Instrutor de Português Fabio Cupello da Silva

Lições Bíblicas Ruth Candida F de Souza

Monitora de turmas Vanderlene Cruz Souza

Monitora de turmas Joana dos Santos Macena

Nutricionista Monica da Silva Moura

Pediatra Dr. Celso Hupsel

Professora de  Matemática Bruna Ferreira A. Ramos

Professora de Educação Física Marcele Salavery

Professor de Educação Física Reinaldo Carinhanha

Reforço Escolar Christiane Cruz

Reforço Escolar Juliana Tinoco Fernandes

Xadrez e Instrutor de Português Devanir Nunes



...Constrói sonhos...
(Aluna Thayná ao lado 
da Campeã Mundial 
de jiu-jitsu Gabriela

A Copa 
TDM HOUSE 
aconteceu na 
academia do 
professor Márcio 
de Deus. 

Este evento é de 
suma importância 
porque...

...e apresenta 
revelações! 
(Aluno Jonathan 
com 3 meses de 
treino deixou no 
“21 a 0 (zero) no 
placar) 

EVENTOS – JIU-JITSU 

09/09/2018



FESTEJAMOS COM BASTANTE ALEGRIA A CONQUISTA 
DA NOSSA MONITORA VANDERLENE SOUSA DA SILVA 
NA FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA.

ACOMPANHAMOS SEU ESFORÇO E SACRIFÍCIO, POR 
ISSO LHE DAMOS OS PARABÉNS TIA LENE!

PARCEIRIA



O Secretário da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humanos 
(SMASDH), João Mendes de Jesus, 

e a Coordenadora do CRAS Elis 
Regina, visitam o Projeto Ação 
Querer Bem e participam da 
reunião de responsáveis que 

ocorre periodicamente.
Sinalizaram a importância da 

comunidade caminhar junto no 
desenvolvimento de nossas 

crianças e adolescentes, 
enfatizando o cuidado no hoje, 

para não sofrer no amanhã.

26/09/2018

EVENTOS – JIU-JITSU 



Uma tarde de brincadeiras, lanche, 
música, diversão e muita alegria. 
Além do apoio de voluntários, a 

secretária do Presbitério Jacarepaguá 
e a equipe de Teatro da VINESCHOOL 
abrilhantaram o evento com a peça 

“O ladrão das alegrias”.

EVENTOS

06/10/2018



HOTZONE e MAC DONALD’S com apoio do BARRA SHOPPING, 
através do Instituto da Criança, proporcionam um dia inesquecível para 70 crianças e adolescentes. 

EVENTOS

09/10/2018



O programa propõe 
atividades que levem o 

aluno a desenvolver 
sua criatividade, 

habilidades artísticas,  
trabalho em equipe, 
cooperação mútua, 

além de permitir  que 
exercitem e explorem 

diversas formas de 
expressão através de 

atividades de artes 
desenvolvidas pelas 

Monitoras.

ATIVIDADE PEDAGÓGICA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



Como um time, a CASLU chegou ao projeto 
trazendo um caminhão de doações de 
gêneros alimentícios e brinquedos, mais 
um ônibus de pessoas, algumas famosas, 
dispostas a oferecer um tempo de suas 
vidas em prol do outro.

Felipe Cantieri, Fernanda Gentil e Patrick Lopes

EVENTOS

20/10/2018



E parceria com o Centro de Referência da 
Assistência Social - CRAS Elis Regina / 

Cidade de Deus, 

40 crianças participaram do 
espetáculo Palavra Cantada, na 

Jeunesse Arena.

EVENTOS

21/10/2018



Adolescentes do Projeto participam 
do congresso da Federação de UPA 

(União Presbiteriana de 
Adolescentes), com a presença da  

atriz e irmã Heloisa Perisse em uma 
das palestras durante os 3 dias de 

evento.

27/10/2018

EVENTOS



Participamos da 4ª 
edição do Criança 

Tem Talento, evento 
que é realizado pelo 

presbitério de 
Jacarepaguá, com 
apresentação de 

dança urbana.

10/11/2018

EVENTOS



PARCERIA

Agradecemos a todos os envolvidos neste evento, 
principalmente aos patrocinadores:
Fabiana - Gerente do Parque, pelos passaportes.
Otávio Vieira - Gerente Regional Rio de Mal & 
Mídia Ancar, por ser canal de parceria.
Eduardo Freire - Supervisor Estacionamento do 
Shopping
Ramon - Supervisor de Segurança
Honório - Supervisor de Segurança
Equipe de motoqueiro da Hércules empresa de 
Segurança
Por nos fazer sentir importantes desde a hora da 
chegada ao shopping até nossa saída
CMDCA Rio, pelo transporte.
Carlos Martins - Superintendente Shopping Nova 
América, por abrir suas portas e nos receber.
Voluntários, amigos e funcionários por 
acompanhar as crianças nesta árdua e divertida 
tarefa.
Diretoria, por acreditar, apoiar e confiar de que 
tudo iria dar certo.
Só temos a agradecer.

14/11/2018



A EQUIPE DO TRIATHLON 
MANTEVE O RITMO DE 

TREINOS E COMPETIÇÕES AO 
LONDO DO ANO, 

CONQUISTANDO MEDALHAS E 
SUBINDO AOS PÓDIOS.



EVENTO

15/11/2018

Campeonato Interno
de Jiu-jitsu, promovido
pela instrutora Marcia
Mello com participação
dos alunos do projeto e 
convidados.



EVENTOS

MARATONA DE MATEMÁTICA

A Aluna Maria Fernanda leva a bicicleta como 
premio por ser a melhor aluna do Projeto em 
matemática.

Um dia de muita diversão e aprendizado
onde os alunos do fundamental II
estimularam os alunos do fundamental I
a darem o melhor de si.

24/11/2018



TROCA DE FAIXA EQUIPE JIU-JITSU

30/11/2018



CAMPEONATO INTERNO DE XADREZ

Alunos participam de um campeonato, com todos as 
diretrizes internacionais estabelecidas, e sentem a pressão e 
seriedade da modalidade.
1º lugar – Kaue Miranda
2º lugar - Davy Nunes
3º lugar – Ana Clara Figueiredo

01/12/2018



Funcionários do Roche participam 
do Encontro de Líderes e 
revitalizam a sala de aula através 
de ação voluntária.

PARCERIA

13/12/2018



15/12/2018

EVENTO  - CENTRO CULTURAL SESC

Cerimônia de comemoração pelos 10 anos 
do Projeto Ação Querer Bem e 

Apadrinhamento de natal



EVENTO  - CEIA DE NATAL

19/12/2018



ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Félix Crame, 59 – Pechincha

Tel (21) 98488-1228
www.acoquererbem.org

Doações: Banco Itaú
Ag. 5635 C/C 05889-3

CNPJ 28.638.625/0001-00

http://www.acoquererbem.org/

