
Relatório Anual e Balanço Social 2017 



 

O Instituto Floriano Peçanha dos Santos – IFPS conduziu todos os seus projetos buscando  consolidar 

sua missão de disseminar a cultura da paz.  

 

Oportunizamos a nossas crianças e adolescentes fortalecerem seus vínculos familiares e 

comunitários, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes sempre 

pautados na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades. 

 

Para 2018 manteremos a mesma orientação de objetivos e qualidade do trabalho realizado através 

do projeto Batuque Legal com o lançamento do novo projeto: Conectando Saberes. Vem coisa boa por 

aí... 

 

Seguimos acreditando no poder de transformação social do nosso trabalho e contando com apoios e 

parcerias para realizá-lo. 

 

O ANO DE 2017 



 

Valores 

•Criatividade: Promover o relacionamento, a criatividade e o pensar criativo entre as pessoas, 

organizações, escolas e a sociedade para a geração de novas ideias.  

•Empoderamento: Capacidade do indivíduo realizar, por si mesmo, as mudanças necessárias para 

evoluir e se fortalecer (Paulo Freire).  

•Mentalidade de Excelência: Decidir ser o melhor e fazer o que é necessário para honrar essa decisão.  

•Parceria: Cooperação para atingir objetivos e interesses comuns.  

•Paz:  Estimular as boas relações entre comunidades de indivíduos. 

•Transparência: Comunicação aberta e honesta.  

Missão  

Fortalecer a disseminação da Cultura da 

Paz junto a populações empobrecidas, 

por intermédio de ações socioeducativas 

e culturais,  que as  empoderem para 

realizar mudanças positivas em sua 

realidade. 

 

Visão 

Ser referência para o desenvolvimento 

comunitário, alcançando alto impacto 

social junto às comunidades atendidas, 

obtendo esse reconhecimento através de 

seu público beneficiário, parceiros e 

colaboradores.  

QUEM SOMOS 



IFPS 

 

Coordenação Geral, Analista de Projetos e Captadora de Recursos, Assistente de 

Comunicação, Assistente Administrativo/Financeiro    

EQUIPE 

CSLF 

 

Coordenação Geral de Projetos, Assistente Social, Educadora Social, 2 Dinamizadores, 

Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Manutenção, Voluntários (2 Psicólogas, Contadora 

de Histórias, 4 Voluntários Internacionais em parceria com a Jive Brasil).    

CSRC 

 

Coordenação Geral de Projetos, 3 Dinamizadores 



DEMON STRAÇÃO FINANCEIRA  

* 72% da Doação Pessoa Física concentra-se em um único Mantenedor 



UNIDADES OPERACIONAIS 

Público atendido: Crianças e adolescentes de 4 à 14 anos. 

Local de atuação: Engenho Novo, Rio de Janeiro - RJ. 

Abrangência: Comunidades do São João, Macacos e 

Encontro (Complexo do Lins), abrangidas pelos bairros do 

Engenho Novo, Vila Isabel e Grajaú na Zona Norte do Rio de 

Janeiro. 

 

 

Público atendido: Crianças e adolescentes de 7 à 17 anos. 

Local de atuação: Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ.  

Abrangência: Comunidades de Cabuís, Pedra de Guaratiba, 

Guaratiba e Piraquê na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

 

Atividades  realizadas em parceria com a 

Fundação Xuxa Meneghel. 

 



PROJETO PARCERIA SOLIDÁRIA 

Projeto com o objetivo de prover serviços de apoio ao desenvolvimento de organizações 

inscritas na Rede E-Solidário.  Ações realizadas:  

 

- Identificar nível de  maturidade  institucional;  

- Suporte à realização de campanhas de arrecadação. 

 

15 ORGANIZAÇÕES MAPEADAS EM 2017                  



Situado em Pedra de Guaratiba em parceria com a Fundação Xuxa Meneghel, tem como  

principal objetivo o desenvolvimento sociocultural de crianças e adolescentes. Desenvolveu os 

seguintes projetos: 

- Projeto Batuque Legal: 42 inscritos na Percussão e 40 na Capoeira 

- Projeto Alegria do Gol:  57 inscritos 

- Culminâncias: Desfile do Bloco Batuqueiros do Amanhã e Torneio da Consciência Negra 



Atividades Realizadas:  

•Oficina de Percussão  -  oportuniza o conhecimento da diversidade rítmica brasileira, culminando no 

aprendizado da execução, afinação e manutenção dos instrumentos de percussão, proporcionando ainda o 

incentivo à leitura através das letras das músicas trabalhadas. 

• Oficina de Capoeira - apresenta a história, o ritmo, as cantigas e o jogo da Capoeira, culminando na prática da 

Roda de Capoeira 

 

Nossos Resultados:                                         

•  Nº de atendimentos:  Percussão – 42 inscritos / Capoeira – 40 inscritos 

•  Apresentações:  

01/06 - Aula inaugural do projeto em Pedra de Guaratiba – Apresentação de Percussão e Capoeira. 

20/09 - Feira Viva Melhor em Pedra de Guaratiba – Apresentação de Percussão e Capoeira. 

11/12 - O Bloco Batuqueiros do Amanhã, formado pelos participantes do projeto,  desfilou no Parque 

Madureira, como uma grande culminância do projeto Batuque Legal, apresentando o enredo “Partido ou Inteiro, 

no Morro ou no Asfalto, Sou Cria do Samba, Bamba Mirim do Partido Alto”. 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 



NOSSOS RESULTADOS 



PROJETO 

Atividades Realizadas: 

• Oficina de Futebol que apresenta as estratégias e fundamentos culminando na prática desta modalidade 

esportiva, contribuindo para a formação cidadã e promoção da saúde. 

 

Nossos Resultados: 

•  Nº de atendimentos: 57 inscritos 

•  Culminâncias:  

30/11 - Torneio da Consciência Negra em Pedra de Guaratiba, contando com a participação de escolas e 

organizações sociais da região. 

11/12 - Bloco Batuqueiros do Amanhã no Parque Madureira, os participantes do projeto Alegria do Gol que 

formaram a ala “Solteiros e Casados” numa alusão às peladas de final de semana. 

 

 

 

 

 



NOSSOS RESULTADOS 



Localizado no Engenho Novo tem como principal objetivo realizar atividades de complementação 

ao horário escolar e promover desenvolvimento sociocultural à crianças e adolescentes. 

Desenvolveu os seguintes projetos:  

- Projeto Batuque Legal: 50 inscritos 

- Culminâncias: Dia da integração familiar, Roda de Samba Mirim, Graduação dos Batuqueiros 

(Percussão e Capoeira), Desfile do Bloco Batuqueiros do Amanhã 



ANALISE DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS POR RENDA 

Extrema pobreza 
13% 
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9% 
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Distribuição por faixa per capita 

PERFIL DO PÚBLICO ATENDIDO 



•  Programa de Complementação Escolar;  

•  Oficina de Percussão – as crianças aprenderam ritmo, compasso, tempo, afinação e variação rítmica; 

•  Oficina de Artes – construção de instrumentos e brinquedos a partir de sucata; 

•  Contação de Histórias sobre o Samba/Incentivo à Leitura – foi contada a história do partido-alto e seus 

principais personagens; 

•  Confecção de Adereços e Chapelaria Carnavalesca aberta aos familiares das crianças e à comunidade; 

•  Oficina de Jongo – foi apresentada a história, o ritmo, as cantigas e a dança; 

•  Oficina de Capoeira - foi apresentada a história, o ritmo, as cantigas e o jogo; 

•  Oficina de Mestre-Sala e Porta-Bandeira foi ensinado o bailado da porta-bandeira, o cortejo do mestre-sala, o 

passeio do casal, apresentação da bandeira e principalmente serviu para preparar o casal mirim de mestre-sala 

e porta-bandeira para o desfile do bloco; 

•  Desfile do Bloco Batuqueiros do Amanhã. 

 

 

PROJETO 

Atividades Realizadas: 



NOSSOS RESULTADOS 



NOSSOS RESULTADOS 

Atendimento de Serviço Social 

• 178 atendimentos individuais. (Esta amostragem é absoluta, pois aqui não foram consideradas as reincidências). 

 

•  54 atendimentos do Serviço Social em conjunto com a Coordenação e Psicologia.  

 

•  Principais encaminhamentos: 45 para o CRAS Rosani Cunhada nossa região, 32 para atendimento 

médico Clinico Geral Dr. Mauricio e as Psicólogas, que não do projeto e sim  da Paróquia Nossa 

Senhora da Consolação e Correia e 38 para outros serviços de saúde (AACS- Associação da 

Assistência às Causas Sociais, Centro Municipal de Saúde Eduardo Araújo Vilhena Lei, CENOM - 

Centro Educacional Nosso Mundo em Quintino, Guia Rosa Sistema Interclínicas, Policlínica Engenho 

de Dentro, Hospital Menino Jesus, entre outros). 

 

•  5 visitas domiciliares 

 

•  32 visitas individuais e em conjunto com Coordenador (a) e psicóloga, realizada em colégios tais 

como: Aiacom, Noel Rosa, Mario Augusto, Duque de Caxias, Centro de Integração Social Santo Agostinho – 

CISSA, Projeto Gira-sol, Encontro Esperança, Casa da Amizade, entre outras instituições.  

 

•Convênio com 5 faculdades de ensino superior do curso de Serviço Social 

 



•  21 encontros com pais e responsáveis com o objetivo de compartilhar interesses, tendo em vista 

os benefícios para as crianças e a família em prol do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

•  48 reuniões de equipe para conduzir aos objetivos desejados pela organização e trocar informações do 

dia a dia das crianças e dos projetos. 

•  11 reuniões com o Conselho da Assistência Social 

•  06 reuniões com o Conselho da Criança e Adolescente. 

Reuniões 

NOSSOS RESULTADOS 



Depoimentos 

Coordenadora do Grupo Animando Corações: Estamos nos despedindo 

revigorados depois desse tempo com as crianças!  Nosso grupo pode 

aprender com as crianças a tocar surdo e caixa e de quebra jogamos 

capoeira.  Com certeza voltaremos a visitar a casa, pode anotar. 

Juliana Savvas – Coordenadora do Grupo Animando Corações 

Minha filha todos os dias acorda cedo e já pergunta se a roupa dela está 

separada para ir ao projeto. 

Janaína Bernardo – Responsável 



Depoimentos 

Fico emocionado ao me vestir de papai noel e ver o sorriso estampado 

nos rostinhos das crianças quando recebem seus presentes. 

Luiz Eduardo Melo – Voluntário 

Agradeço ao projeto pelo desenvolvimento de minha filha e pela 

melhora no comportamento do meu neto. 

Marco Antônio Loureiro – Responsável 



CLIPPING 



Parcerias Estratégicas 

PARCEIROS 

Parceiros 

Apoio 


