
08. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, E BENEFÍCIOS  

      INFORMAÇÕES PROJETOS/ATIVIDADES – PACE – 2019 

PROJETO ATIVIDADE 
Nº PARTICIPANTES 

BENEFICIÁRIOS 

COMUNIDADES 
BENEFICIADAS/ENVOLVIDAS COMENTÁRIOS SOBRE O PROJETO/ATIVIDADE 

CCA 

Dança 
 26 participantes 

Curimatá   São  crianças de todos os bairros da cidade distribuídas nas aulas de dança  livre e 
balé, acontece também orientação sobre socialização, família etc. 

Música  

 
20  alunos - violão   
10  alunos - canto 
10 alunos -  flauta 

Curimatá  

Crianças que estão  descobrindo suas habilidades para tocar e cantar. 

Teatro 
10 alunos  

Curimatá Despertar e desenvolver habilidades, fomentar o trabalho em grupo contribuindo 
assim para o desenvolvimento  na oratória, relacional dentre outros.      

Informática 
15 alunos beneficiados 

Curimatá  São  crianças  que estão  tendo a oportunidade de fazer um curso básico, são  
crianças  carentes que estão  dando os primeiros passos no mundo da tecnologia  

Desenvolvimento Sustentável 12 beneficiados  Curimatá  Educação e conscientização sócio-ambiental 

Reforço escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 alunos beneficiados 

 
 
 
 
 
 
 
 
Curimatá 

O objetivo é atender crianças e adolescentes em contra-turno escolar, tendo por 
foco a constituição de espaço de convivência, a partir dos interesses, demandas e 
potencialidades. As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e 
esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e 
proteção social. Atendendo crianças e adolescentes com deficiência, retiradas do 
trabalho infantil e/ou submetidas a outras violações de direitos, com atividades que 
contribuam para re-significar vivências de isolamento, bem como propiciar 
experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e prevenção de 
situações de risco social. 

Pace - 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
40-crainças beneficiado 
 

 
 
 
 
 
 
 
Curimatá 
 

  Oferecer oficinas esportivas de futebol,  vôlei, futsal proporcionando lazer e 
interação entre os envolvidos, desenvolvendo suas capacidades e exercício da 
cidadania. Desenvolver habilidades técnicas e habilidades motoras ligadas aos 
esportes tentando fazer com que os participantes assimilem noções sobre 
percepção, tomadas de decisão e execução correta de movimentos; Promover a 
sociabilidade, o amadurecimento emocional e psicomotor do indivíduo favorecendo 
o aprendizado do saber repartir, do organizar, do liderar, do persistir e do ser 
responsável. 
 25-crianças beneficiado 

 

Baio 

SISTEMA DE 
APADRINHAMENTO 

Projeto de música, esporte e 
aflatoun 
 

 
280- crianças e adolescentes 
beneficiados 

 
Curimatá 
 

Oficinas de Esporte e Lazer: Oferecer oficinas esportivas de futebol,  vôlei, futsal 
proporcionando lazer e interação entre os envolvidos, desenvolvendo suas 
capacidades e exercício da cidadania 



  
 
Oficinas, Aflatoun: Os Cinco Elementos Essenciais do Programa Aflatoun foram 
organizados passo a passo para ajudar as crianças a tornarem-se elementos 
modificadores positivos dentro de suas comunidades. Cada Elemento Essencial é 
visto sendo igualmente importante. Justiça social, integridade pessoal e experiência 
financeira estão todas interligadas. Aflatoun almeja dar às crianças um contexto 
social sólido no qual exerceu suas recém-descobertas habilidades financeiras. Espera 
mostrar às crianças que um empreendimento social pode beneficiar a comunidade 
bem como o indivíduo. Aflatoun objetiva promover os direitos enquanto reconhece 
que, para muitas pessoas, melhorar suas condições de vida é crucial. É por isso que 
os Elementos Essenciais combinam ensino social e financeiro. 
 

HORTICULTURA 
 
Projeto de horta doméstica 
 
 
 

 
 
 
20 famílias beneficiadas 
 
 
 

 
 
 
Curimatá 
 
 

 
 
Horticultura: considerando a escassez de água em nossa região consideraremos o 
projeto de horta como projeto piloto que será  desenvolvido nesse primeiro 
momento em pequena escala para averiguar possibilidades futuras  e assim poder 
ampliá-lo. 
 

ÁGUA  Distribuição  de carro pipas com 
água potável. 

380 beneficiados  
Curimatá, Baio, Morro do Boim, 
Lagoa Verde, Lagoa Grande, olho 
d'água, São  José é Ipueira 

Devido a grande seca que vem ocorrendo ano após ano a necessidade de água  é  
muito grande aqui no sertão e o projeto mobiliza amigos e parceiros para amenizar 
um pouco a sede do sertanejo 

PERMACULTURA  Vida e esperança no sertão 01 

15 famílias beneficiados -direto  
130 beneficiados indiretamente 

Baio  É  um projeto que proporciona as famílias envolvidas a integração , o conhecimento 
de como utilizar a terra de forma correta, mudanças de hábitos alimentar gerando 
uma qualidade de vida melhor e agregando valor em sua renda com a venda do 
excedente. 
 

Vida e esperança no sertão 02 

17-famílias-beneficiados -direto 
100 pessoas - indiretamente 

Buriti do Meio  É  um projeto que proporciona as famílias envolvidas a integração , o conhecimento 
de como utilizar a terra de forma correta, mudanças de hábitos alimentar gerando 
uma qualidade de vida melhor e agregando valor em sua renda com a venda do 
excedente. 

ESPORTE  Promovemos um torneio na 
comunidade Baio 

160- beneficiados  
Baio, Baixão  do Euzébio, Baixão  do 
Rodrigues, Baixão  da do Riacho, 
Grossos e Tabuleiro Grande e outros 

É um torneio promovido para integrar as comunidades nos relacionamentos, e 
motivar ao esporte os adolescentes e jovens . 



 
 

 

 

 

AVICULTURA 

 Projeto de aviário 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
200 famílias beneficiadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curimatá 

Este projeto visa ampliar as possibilidades de sustentabilidade das famílias atendidas 

pelo PACE – Projeto Água Cidadania e Ensino. Para tanto serão desenvolvidas ações 

com foco na promoção na segurança alimentar conforme descrito a seguir: 

Criação de aves no sistema de avicultura doméstica: oferta de pintainhas, insumos e 

orientação técnica para o desenvolvimento da avicultura destinada a produção de 

alimento (carne de frango e ovos) 

   

INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

 

 

 1- O PACE conta  com a parceria da Fundação Lamb Watchers que ajuda na  
assessoria de planejamento das ações bem como o financiamento dos 
mesmos. 

2- Parcerias locais: comércio 
3-  Voluntários: 33  
4- FUNDAÇÃO SUPRIR 
5- CHILDFUND-BRASIL 
6- MOVIMENTO BEM MAIOR 

 

  1.510- beneficiados   

 


