
08. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROGRAMAS, PROJETOS, E BENEFÍCIARIOS 

INFORMAÇÕES PROJETOS/ATIVIDADES – PACE – 2018 

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 

30alunos beneficiados 
20 de violão   
10 canto 
10 flauta 

Curimatá  

Crianças que estão  descobrindo suas habilidades para tocar e cantar. 

Informática 
15 alunos benefiados 

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  

Idiomas (Inglês/espanhol) 

24 beneficiados  

Curimatá  No inglês as criancas tem um contato com uma nova língua, através da 
música, jogos, e leitura de pequenos textos. 
Espanhol, mini cursos ministrados  em parceria com a UESPI a Universidade 
estadual do Pi. 
 

Teatro 20 alunos  
 

    

Reforço escolar 
 

40 beneficiados 
Curimatá  São crianças  em estado de vulnerabilidade, com déficit de aprendizagem que 

são  atendentidas com amor, carinho e muita dedicação. 

Pré-Natal 

Encontro quinzenal, palestras de 
apoio  com nutricionistas, enfermeira, 
psicólogo, fisioterapeuta no final 
entrega de kit para ajudar no enxoval 

10 adolescentes gestantes entre 
12 a 16 anos por etapa 

Curimatá, Baixão do Rodrigues, Lagoa 
Verde É  um projeto que tem por finalidade atender adolescentes que engravidam 

precocemente e que  estão em estado de vulnerabilidade. 

Água 
 Abertura de poços artesianos, 
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 

Mandala 

 Um projeto de permacultural 

75 beneficiados  

Baio e morro do Boim 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 com 8 
equipes na comunidade Baio 

120 beneficiados  
Baio, Baixão  do Euzébio, Baixão  do 
Rodrigues, Baixão  da do Riacho, Grossos 
e Tabuleiro Grande. 

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

    
    

Informações  780-beneficiados  1- O PACE conta  com a parceria da Fundação Lamb Watchers que ajuda 



complementares na  assessoria de planejamento das ações bem como o financiamento 
dos mesmos. 

2- Parcerias locais: comércio 
3-  Voluntários: 22  

 

     

 


