
Cronograma  do Projeto Água Cidadania e Ensino 
 
Mensagem da direção 
Ao conhecer de perto a realidade da região em que vivemos extremo sul 
do estado do Piauí, uma região castigada pela seca, extrema pobreza, nos 
deparamos com historia de luta, de dor e sofrimento, são famílias 
marcada pela a falta de acesso a condições digna para se viver, são 
crianças em estado de vulnerabilidade social, adolescentes e jovens que 
não tem perspectivas de um futuro melhor, e famílias marcadas pela 
necessidade extrema. 
  
Pace em números, 
As paginas a seguir apresentam informações do projeto Água Cidadania e 
Ensino- PACE  e suas principais frentes de trabalho, projetos e resultados. 
Todas essas informações comprovam o efeito de nossa trajetória de mais 
de dez anos em benefícios à crianças, adolescentes e jovens em situação 
de privação, exclusão, vulnerabilidade  de suas famílias e comunidades. 
Este documento é uma forma de mostrar, com transparência, como 
atuamos e investimos os recursos que nos são confiados, além de atestar 
nosso compromisso com a transparência social sustentável. 
Projetos sociais 

 CCA- centro para criança e adolescente 

 Vida e Esperança no Sertão 

 Pérolas do Sertão 

 Projeto água e vida no Sertão 

 Pace 10 Esporte 

 Prossiga – Programa social de inclusão para grávidas adolescentes 
CCA- Centro para Crianças e Adolescente: Construindo sonhos. 
Oferece oficinas para crianças de 6 a16 anos de:  
Ensino complementar de português e matemática, informática, violão, 
canto, flauta, dança, teatro, desenvolvimento sustentável, 
empreendedorismo social, grafite, reininho kids. 
Vida e esperança no sertão: Projeto de permacultura, construção de 
horta sustentável, para melhorar a qualidade de vida de moradores de 
comunidades carentes. 
Pérolas do Sertão: Projeto de artesanato sustentável que tem como 
objetivo despertar o potencial dos artesãos regional.  
Projeto Água e vida no sertão: Abertura de poços artesianos, distribuição 
de água através de caminhão Pipas, tratamento e encanamento de água, 
para comunidades carentes.  



PACE 10: Projeto de socialização de crianças e adolescentes através do 
esporte. 
 
Capacitação de empreendedorismo  
Desperta o pensamento crítico a cidadania e o empreendedorismo em 
crianças e adolescentes, homens e mulheres através da educação social. 
Durante os encontros eles aprendem sobre poupança, formas de 
investimento e gerenciamento de recursos financeiros para fomentar a 
atitude empreendedora de algumas comunidades. O projeto PACE em 
parceria com o Instituto Beraca e Aveda colocou em prática uma série de 
ações como capacitação de empreendedorismo, associativismo, 
desenvolvimento comunitário participativo que proporcionaram 
oportunidade  de conhecer conceitos importantes do universo dos 
negócios e as características ideais para o sucesso. 
Exemplo 
Na comunidade do Baio a equipe do PACE iniciou um processo de  
capacitação de empreendedorismo para adolescentes e jovens, 
despertando o potencial de cada participante e mostrando que é possível 
empreender ate mesmo nos lugares mais remotos, foi uma transformação 
de mente que gerou um despertamento de que todos são capazes de 
desenvolver algo que possa gerar renda em sua própria localidade. 
 
Nosso trabalho impacta milhares de pessoas 
Mais de 2000 mil pessoas são beneficiadas através dos projetos 
anualmente em áreas de grande vulnerabilidade social  no sertão do Piauí.  
Água potável, Educação, empreendedorismo, resgate cultural, proteção 
infantil, horta familiar, avicultura, segurança alimentar, esporte, 
artesanato, são alguns dos temas que trabalhamos através do PACE – 
projeto água cidadania e ensino. 
 
Quem Somos? 
Nossa visão 
Resgatar pessoas, restaurar famílias reintegrá-las à sociedade. 
Nossa missão 
Ser uma organização de assistência social que transforme o em torno 
onde estamos inseridos, promovendo o desenvolvimento integral da 
criança e adolescente, jovem, família e idosos através de diversos projetos 
sociais e educacionais. 
Nossos valores 
Dignidade, amor ao próximo, integridade e responsabilidade. 



 
Nossa equipe 
Equipe engajada, focada no propósito da organização, dedicados a 
Aprender constantemente.  
A prática tem sido cada vez mais utilizada como forma ativa de ensino é 
dessa maneira que diversas inovações tem sido aplicadas no PACE - 
Projeto Água Cidadania e Ensino. 
 
Como trabalhamos 
Para proporcionar crianças e adolescentes e jovens o acesso à cidadania, 
precisamos ser eficientes, estabelecer parcerias transformadoras, 
mobilizar agente de mudanças, aprender e melhorar constantemente, 
medir os resultados da nossa atuação e inovar. 
 
Organizações Parceiras 
Fundação Lamb Watchers 
Child Fund Brasil 
Movimento Bem Maior 
Fundação Suprir 
Parceiros locais 
Padaria pão quente 
Supermercado progresso 
Posto 3 Irmãos 
Restaurante Kairós 
Eletro fácil 
Lumac Material de construção 
  
 Metodologia: 
 Aprender fazendo, acreditamos que as experiências que proporcionamos 
aos nossos usuários tornam o aprendizado mais significativo, 
possibilitando as inúmeras descobertas. 
Aprender a conhecer 
Aprender a fazer 
Aprender a conviver 
Aprender a ser 
 
 


