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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NA ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS E A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS
PEDAGÓGICOS QUE PROPORCIONAM O DESENVOLVIMENTO DAS
CRIANÇAS.

A Associação Beneficente Encontro com Deus foi fundada em maio do ano 2000, com objetivo de
assumir e estruturar o trabalho social da Igreja Evangélica Encontro com Deus, a qual vinha apoiando
diferentes projetos sociais desde sua fundação em março de 1992.
Desde sua fundação no ano 2000 o principal trabalho social realizado por essa Associação foi a abertura
do acolhimento Institucional para acolher crianças junto a suas mães em situação de risco pessoal e
social. Desde então o serviço de acolhimento tem prestado atendimento em média mais de quarenta
famílias por ano.
No começo do ano 2007 a Associação iniciou projetos na área da Proteção Social Básica, surgindo da
necessidade de uma ação interventiva que contribua para a redução/erradicação do crescente número de
crianças e adolescentes em situação de rua, exploração do trabalho infantil e do uso/abuso de drogas
pois, segundo o Art. 4º do ECA “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e a convivência familiar e comunitária”.
A instituição possui como recurso próprio, dois imóveis, sendo um o local de acolhimento de mães
adolescentes e filhos, que é local dentro das normas para acolhimento de pessoas, com 300 m².
Outro a sede do Centro Comunitário Cajuru, um empreendimento com espaço físico: 2 salas de
atividades,1 sala de informática, 1 salão para reuniões, 5 banheiros, biblioteca, 1 quadra poli esportiva,
cozinha, refeitório, área administrativa, em terreno de 1200m2 com construção atual de 600m². O espaço é
amplo e qualificado para que os participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
tenham espaço adequado para cada atividade.
A capacidade de atendimento para o acolhimento institucional é de 25 mulheres com seus filhos, que
compõe o público alvo deste serviço.
O atendimento da proteção social básica tem capacidade para até 80 crianças e adolescentes em dois
períodos, 40 pela manhã e 40 no período da tarde de segunda a sexta-feira.
Durante o período da manhã e período da tarde as crianças e adolescentes desenvolvem atividades
socioeducativas, praticam esportes, informática, recebem lanche, realizam higiene bucal e dedicam um
espaço para rodas de conversa e leitura de versículos bíblicos.
Com a verba recebida da comunidade dmoração , foi ampliado o parquinho e brinquedoteca, onde
muitas crianças tem sido beneficiada com um ambiente seguro, de qualidade e de desenvolvimento. As
novas descobertas, as cores e o lúdico fazem parte do cotidiano de cada participante do Serviço de
Convivência. A Hora da brincadeira no parquinho e na brinquedoteca é o momento mais esperado por
essas crianças, ela representa um momento de liberdade, exploração de espaços e construção de novas
amizades e de novos conhecimentos.
A realidade de moradia de cada criança é de muita carência, de espaços restritos, convívio com
violência e marginalidade, portanto o acesso as oportunidades de brincadeiras e diversão são pouco
abrangentes. A infância de décadas atrás era possível ver crianças brincando em jardins e nas ruas, bem

diferente do que se vê hoje. Cada vez mais as crianças estão sendo privadas por falta de segurança e
local apropriado para se divertirem e crescerem de maneira saudável.
Com a concretização do parquinho e da brinquedoteca, as crianças ganharam espaços de estimulo à
criatividade, à brincadeiras e diversão.
A Associação Beneficente Encontro com Deus agradece imensamente a DMoração por proporcionar a
concretização de espaços maravilhosos que um dia foram sonhados e que tornaram manhãs e tardes de
alegria, socialização e desenvolvimento para muitas crianças. Este trabalho é contínuo para alcançar
muitas famílias e só é possível com a graça de Deus e com o apoio de tantos parceiros como vocês.

