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Fundado em 28/08/2015, o Instituto Floriano Peçanha dos Santos - IFPS tem como seu

alicerce as ações filantrópicas desenvolvidas há mais de 30 anos, a partir da filosofia

do empresário Sr. Floriano Peçanha dos Santos que durante a sua vida apoiou

diversas entidades e projetos sociais, tais como Ação Comunitária do Brasil,

PROMATRE, Instituição das Cegas Helen Keller entre outras, tornando-se em 1995,

cofundador junto com Sr. Sergio Santos, da Creche Tio Beto situada em Pedra de

Nossa História

cofundador junto com Sr. Sergio Santos, da Creche Tio Beto situada em Pedra de

Guaratiba.
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O trabalho socioeducativo e cultural, voltado a crianças, adolescentes e suas famílias oriundas de

comunidades empobrecidas, tornou-se referência para a localidade de Pedra de Guaratiba,

demandando a diversificação dos projetos oferecidos e a constituição de um quadro de colaboradores

que pudessem orientar e acompanhar a gestão administrativo-financeira, além de mobilizar recursos

abrindo caminho para a sustentabilidade da Instituição.

Assim a formalização do IFPS como uma associação sem fins lucrativos ou econômicos, está baseada no

amadurecimento profissional adquirido através da experiência de 21 anos em gestão de projetos sociais

Nossa História

Assim a formalização do IFPS como uma associação sem fins lucrativos ou econômicos, está baseada no

amadurecimento profissional adquirido através da experiência de 21 anos em gestão de projetos sociais

e também no surgimento de novas reivindicações de apoio institucional.
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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.

Valores

Nossa História

Valores

•Criatividade: Promover o relacionamento 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.
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Locais de Atuação

Abrangência: Comunidades de Jardim

Guaratiba, Guaratibinha, Reta, Jardim Cinco

Marias, Retiro dos Motoristas, Jardim Luana,

situados em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do

RJ.
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Abrangência: Comunidades do São João,

Macacos e Encontro (Complexo do Lins),

abrangidas pelo bairro do Engenho Novo, Vila

Isabel e Grajaú, Zona Norte do RJ.



Histórico - CSRC

A Creche Tio Beto foi inaugurada em 1995 integrando a Fundação São Francisco de Assis e em 2002 tornou-

se um dos programas da Cruzada do Menor assim permanecendo até junho/2016.

Em julho de 2016 a Creche Tio Beto foi absorvida pelo IFPS como Centro Socioeducacional Roberto Campanella

- CSRC, continuando com o trabalho socioeducacional realizado há 21 anos tido como referência na região.

Em dezembro de 2016, com muita tristeza, o IFPS viu-se obrigado a encerrar as atividades do CSRC, devido ao

altíssimo grau de violência que se abateu sobre a comunidade nos últimos meses, culminando em diversos

arrombamentos, roubos e depredações sofridas pela instituição, que inviabilizaram sua permanência no

mesmo endereço; mas apesar de tudo, podemos afirmar que foi deixada uma boa semente plantada no
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arrombamentos, roubos e depredações sofridas pela instituição, que inviabilizaram sua permanência no

mesmo endereço; mas apesar de tudo, podemos afirmar que foi deixada uma boa semente plantada no

coração e nas atitudes do público atendido naquela localidade.

Com o encerramento das atividades realizadas em Pedra de Guaratiba, o IFPS focou em buscar parcerias para

viabilizar a continuidade do trabalho social desenvolvido pelo CSRC , preferencialmente na zona oeste da

cidade do Rio de Janeiro. O Sonho Não Acabou!



Atendimento oferecido no CSRC em 2016

- Programa Creche : Creche Tio Beto - crianças de 2 a 3 anos e 11 meses

- Programa de Complementação Escolar: Projeto Crescendo Feliz – crianças de 4 a 6 anos

- Programa Cultural: Projeto Semeando Cultura – crianças e adolescentes de 7 a 14 anos

- Orientação e Acompanhamento do Serviço Social

- Acompanhamento Psicológico
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Histórico CSLF

O Núcleo Lectícia Fonseca foi inaugurado em março/2013 como núcleo da Associação Harmonicanto Música e Cidadania,

assim permanecendo até dez/2014, quando passou a atuar de forma independente desenvolvendo o projeto Batuque Legal.

Em agosto de 2015 o Núcleo Lectícia Fonseca foi absorvido pelo IFPS como Centro Sociocultural Lectícia Fonseca - CSLF,

dando continuidade ao trabalho sociocultural reconhecido pela comunidade, escolas e parceiros do entorno, além da

Secretaria Municipal de Cultura.

Projeto Batuque Legal

Através das oficinas de Música/Percussão, Artes priorizando o aproveitamento de material reciclável, Contação de
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Projeto Batuque Legal

Através das oficinas de Música/Percussão, Artes priorizando o aproveitamento de material reciclável, Contação de

Histórias sobre o Samba/Incentivo à Leitura, Teatro, Capoeira e Jongo, promoveu o acesso de crianças e adolescentes a arte

e à cultura, trabalhando como tema transversal o SAMBA CARIOCA (Partido Alto e Samba Enredo) reconhecido em

outubro de 2007 como "patrimônio cultural imaterial" do Brasil.

Bloco Batuqueiros do Amanhã

Foi formado pelas crianças e adolescentes atendidos pelo projeto Batuque Legal que participam, juntamente com suas

famílias e a equipe multidisciplinar, de toda a produção do desfile desde a composição do samba-enredo até a criação e

confecção das fantasias. O primeiro desfile do bloco foi em dezembro de 2016, com e enredo: “Tem Criança no Batuque” e

contou também com a participação do Centro Socioeducacional Roberto Campanella.



Atendimento Oferecido no CSLF em 2016

-Programa de Complementação Escolar: Projeto Batuque Legal - crianças de 4 a 10 anos

- Programa Cultural: Oficina Percussão aos sábados - crianças e adolescentes de 6 a 14 anos

- Programa Cultural: Bloco Batuqueiros do Amanhã – crianças e adolescentes de 4 a 14 anos

- Orientação e Acompanhamento do Serviço Social

- Acompanhamento Psicológico

- Atendimento Fonoaudiológico
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- Atendimento Fonoaudiológico



Nossos Resultados

Atendimento Serviço Social

- 122 atendimentos individuais (esta amostragem é absoluta, pois aqui não foram consideradas as

reincidências).

- 47 atendimentos do Serviço Social em conjunto com a Coordenação e Psicologia.

- Principais encaminhamentos: 37 para o CRAS Rosani Cunha, 28 para atendimento médico Clinico Geral Dr.

Mauricio na Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia e 35 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,
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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. dentre outros.

Encontros com Pais e Responsáveis: 8 encontros 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.

Monitoramento e Avaliação: 32 reuniões de trabalho em equipe, que é uma excelente ferramenta gerencial

para condução dos projetos aos objetivos desejados pela organização.



Nossos Resultados

Acompanhamento Escolar:

- 28 visitas realizadas aos colégios de origem de nossas crianças: Escola Municipal Doutor Mario

Augusto Teixeira de Freitas, Escola Municipal Noel Rosa, Colégio AIACOM – Ordem de Santo

Agostinho, Centro de Integração Social Santo Agostinho – CISSA.

Durante esse acompanhamento obtivemos relatos de melhoria de atitudes de algumas crianças como

também do aumento de notas escolares, o que demonstra que esta parceria junto às escolas vem dando

frutos, uma vez que focamos de forma mais apropriada as atividades do reforço escolar, conseguimos
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também do aumento de notas escolares, o que demonstra que esta parceria junto às escolas vem dando

frutos, uma vez que focamos de forma mais apropriada as atividades do reforço escolar, conseguimos

mobilizar maior participação das famílias e contamos com a atuação da psicologia e fonoaudiologia

que trabalharam nas dificuldades de nossas crianças.



Nossos Resultados

Baseados na análise da ficha de avaliação das crianças – Projeto Batuque Legal
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Nossos Resultados

Avaliação do Projeto pelas Crianças:
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Sugestões para 2017:

- Ballet / - Aumentar o tempo no projeto / - Luta / - Sala de “coisas especiais”

- Ter mais espaço / - Botar mais crianças / - Mais pinturas e artes

- Livros novos na estante / - Mais passeios / - Colocar uma piscina



Algumas Histórias ...

Sandra, mãe de Maria Helena de 7 anos, se queixava de tonturas e perda de audição. Através do

Serviço Social foi encaminhada ao otorrinolaringologista, quando foi diagnosticada com perda de

audição em 80%, sendo em seguida encaminhada a um programa beneficente onde recebeu

inteiramente grátis um aparelho auditivo. Após receber o aparelho e passar pelo período de

adaptação, Sandra emocionada deu o seguinte depoimento: “Essa noite não consegui dormir muito

bem, o médico me liberou para usar o aparelho o dia todo e não sabia que os cachorros latiam tão
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bem, o médico me liberou para usar o aparelho o dia todo e não sabia que os cachorros latiam tão

alto, foi muito gostoso ouvir o canto dos passarinhos agora de manhã, ainda estou me acostumando

com tantos barulhos!”

Juliana, mãe do menino Christopher de 6 anos e Isabela de 7 anos, ambos assistidos no turno da

tarde desde 2013. Deu o seguinte depoimento: “O projeto me ajuda muito! Eu trabalho fora, sou

diarista e sei que eles saem da escola e vão para o projeto estão aprendendo e seguros, não gosto que

eles fiquem soltos pela comunidade!”



Algumas Histórias...

Ana Paula, mãe de Giovanna de 5 anos, deu o seguinte depoimento após a apresentação do

Bloco Batuqueiros do Amanhã na Vila Olímpica Artur da Távola: “Gostaria de agradecer a

equipe do Lectícia Fonseca e ao Bicho do Biscoito, pela evolução de minha filha, ela vivia o

mundo dela, só queria ficar jogando no celular e dizia que iria se tornar youtuber. Quando

ela venceu o concurso para ser a rainha de bateria do bloco, chegou em casa eufórica e queria

que colocássemos CDs de samba enredo para treinar os passos. Ela dizia que se fizesse o

dever de casa e não ficasse jogando o bicho do biscoito não pegava ela. Depois de largar o
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que colocássemos CDs de samba enredo para treinar os passos. Ela dizia que se fizesse o

dever de casa e não ficasse jogando o bicho do biscoito não pegava ela. Depois de largar o

celular e a televisão ela se tornou uma nova criança, fez amigos e melhorou o seu

comportamento.”

Nádia, mãe de Kayo 5 e Yasmim 7 anos, deu o seguinte depoimento após uma reunião de pais

e responsáveis: “Obrigado por ajudar tanto a Yasmim, ela tinha dificuldade no colégio e não

entendia as matérias e de tanto vocês insistirem no reforço escolar as notas dela

aumentaram.”



Algumas Histórias...

Angela, mãe de Annya 6 , Raquel 9, Thayannya 11, Davi 12 e Caio Gabriel 13 e tia de Emilly de

10 anos deu o seguinte depoimento: “Gostaria de agradecer ao Projeto porque vocês atendem

meus filhos no projeto complementar de reforço e na percussão. Minha sobrinha e

principalmente a minha Annya não brincava com ninguém além dos irmãos, na escola ficava

sozinha e depois que veio para o projeto passou a brincar com as outras crianças e com

certeza vai se tornar uma boa moça quando crescer.”
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certeza vai se tornar uma boa moça quando crescer.”

Joyce, mãe de Yuri 9, João Pedro 6 , Gabriel 4 e Cauã 07 anos deu o seguinte depoimento: “O

projeto me dá tranqüilidade para que eu possa trabalhar, sem ter que ficar com meus filhos

na rua comigo, enquanto vendo meus peixes”.

“Eu gosto do projeto por que eu brinco, estudo, faço atividades e sou do Batuque Legal” –

Izaias, 9 anos.



Algumas Histórias...

“Foi uma experiência espetacular prestar serviço voluntário no Batuque Legal, algo que me deu a

oportunidade de desenvolver vários tipos de trabalho, como cuidar de crianças, ensinar inglês e

desenvolvimento comunitário.

Os colaboradores são excelentes, Marcelo e sua família fizeram eu me sentir em casa e sempre

cuidavam de nós voluntários e tive a certeza que estávamos em um lugar seguro. Juliana é uma pessoa

maravilhosa e fica óbvio o respeito que as crianças tem por ela e sua habilidade de capturar a atenção
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maravilhosa e fica óbvio o respeito que as crianças tem por ela e sua habilidade de capturar a atenção

de todas.

Todos foram muito legais sempre felizes, consegui ver o quanto eles se importam com as crianças e o

quanto o projeto é importante para eles.

As crianças são encantadoras, sempre cheias de energia e com um desejo verdadeiro de aprender mais

e mais.

Foi um prazer conhecê-los, eu nunca esquecerei minha experiência e tempo que estive no projeto.

Não vejo a hora de voltar ano que vem.” Keith Harnet - Voluntátio Irlandês da JIVE.



Demonstrativo financeiro

R$ 

299.350,00

R$ 

57.798,54

R$ 4.406,80
R$ 

17.841,62

RECEITAS

Mantenedora

Pessoa física

Pessoa Jurídica

R$ 

100.231,46

DESPESAS

Despesas Gerais

Prestador de 

serviço
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Outras Receitas

R$ 

51.663,00

R$ 

211.779,97

serviço

Despesas com 

Pessoal



Voluntários e Doações – Estimativa do que economizamos

Economia

Voluntários R$ 51.000,00

Doação Material Pedagógico R$ 3.500,00

Doação de Lanche (diário e festas) R$ 7.140,00

Doação de Presentes (Dia das Crianças e 

Natal)

R$ 6.500,00
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Comunicação (Produção) R$ 13.670,00

Doação Material Bloco Batuqueiros do 

Amanhã

R$ 6.000,00

Doação de Instrumentos Musicais R$ 4.000,00

TOTAL R$ 91.810,00



Apresentações

- 30/04 apresentação interna de Jongo e Percussão na visita do Grupo Animando Corações.

- 07/05 na Vila Olímpica Artur da Távola apresentação de Jongo e Percussão, evento em comemoração ao

Dia da Família.

- 09/07 apresentação interna de Jongo, Percussão e Encenação dos Bambas do Partido Alto na Festa Junina.
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- 09/07 apresentação interna de Jongo, Percussão e Encenação dos Bambas do Partido Alto na Festa Junina.

- 24/07 apresentação interna de Percussão para visitantes do Colégio São Bento.

-09/09 apresentação de Jongo na empresa 2 Alianças, abertura do mês da Qualidade de Vida.

- 22/10 apresentação interna de Percussão na Festa do Dia das Crianças.

- 26/11 na Vila Olímpica Artur da Távola apresentando o Desfile do Bloco Batuqueiros do Amanhã.



Na Mídia

Divulgação do desfile do bloco Batuqueiros do Amanhã:

- Jornal Meia Hora em 23/11/2016 – Garotada no samba -

https://www.facebook.com/batuquelegal/photos/a.1415012595469910.1073741835.1413496585621511/1619286315042536/?ty

pe=3&theater

- Carnavalesco em 24/11/2016 - Crianças preparam fantasias, tocam e dançam no desfile dos Batuqueiros do Amanhã -
http://www.carnavalesco.com.br/noticia/criancas-preparam-fantasias-tocam-e-dancam-no-desfile-dos-batuqueiros-do-

amanha/27726

- Voz das Comunidades em 25/11 - Projeto utiliza o samba carioca para atrair e conquistar crianças e adolescentes -
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- Voz das Comunidades em 25/11 - Projeto utiliza o samba carioca para atrair e conquistar crianças e adolescentes -

http://www.vozdascomunidades.com.br/geral/criancas-preparam-fantasias-tocam-e-dancam-no-desfile-dos-

batuqueiros-do-amanha/

- Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro em 25/11/2016 -

https://www.facebook.com/SMCulturaRio/posts/1207423459328130

- Coluna Ancelmo Goís em 26/11 - http://imgur.com/a/biMGR

- G1 em 26/11/2016: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2017/noticia/carnaval-mirim-comeca-neste-sabado-para-

a-batuqueiros-do-amanha-no-rio.ghtml



Voluntários – Nossa Corrente de Solidariedade

- Cristina Moraes - Psicóloga

- Ana Maria Faria - Psicóloga

- Cintia Brito - Psicóloga

- Rosane Araujo - Fonoaudióloga

- Clebio de Freitas – Carnavalesco

- Castrinho Ribeiro – Coreografia do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira e samba no pé
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- Clebio de Freitas – Carnavalesco

- Castrinho Ribeiro – Coreografia do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira e samba no pé

- Flávia Brambilla, - Tatiana Saber, - Priscila Monteiro, - Ana Xavier - Voluntárias Decatron.

- Natália Brandão, - Sara Darmichelli, - Keith Harnet, - Gabriela Dominguez, - Nathaniel Train -

Voluntários Internacionais JIVE.

- Pessoas físicas mobilizadas pela campanha de Arrecadação de Material Pedagógico.

- Carolina Wolf - Doação de ingressos e ônibus para acesso das crianças a competição de atletismo 

dos Jogos Paraolímpicos no estádio Newton Santos.



Parcerias - Nossa Corrente de Solidariedade

- Universidade Candido Mendes - estagiárias de Serviço Social.

- Vila Olímpica de Vila Isabel - cessão de espaço para realização da oficina de percussão aos sábados e para

a apresentação do Bloco Batuqueiros do Amanhã.

- Multiplás - doação mensal de material de limpeza.

- Vigore - doação mensal de sucos para o lanche e o bolo da comemoração do dia das crianças.

- Polilla - digitalização de logo do Projeto Batuque Legal.

- Fio Comunicação - Assessoria de Imprensa desfile Bloco Batuqueiros do Amanhã.

- AMEBRAS - doação de materiais para confecção das fantasias para o desfile do bloco Batuqueiros do
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- Fio Comunicação - Assessoria de Imprensa desfile Bloco Batuqueiros do Amanhã.

- AMEBRAS - doação de materiais para confecção das fantasias para o desfile do bloco Batuqueiros do

Amanhã.

- GRES Império da UVA - Doação de fantasias obsoletas para reaproveitamento no desfile do Bloco

Batuqueiros do Amanhã e apresentação da Bateria Show na abertura do desfile.

-Grupo Maracatumba - Apresentação de Maracatu realizada na comemoração do Dia da Família.

- Colégio de A a Z - Doação de Brinquedos.

- Rede E-Solidário - Doação dos instrumentos de percussão através da campanha “Instrumentos para

Batucar” e doações diversas através de amigos solidários no site www.esolidario.com.br.

-Centro de Integração Social Santo Agostinho - CISSA - acompanhamento escolar.



Parcerias – Nossa Corrente de Solidariedade

- Escola Municipal Doutor Mario Augusto Teixeira de Freitas - acompanhamento escolar.

- Escola Municipal Noel Rosa - acompanhamento escolar.

- Colégio AIACOM – Ordem de Santo Agostinho - acompanhamento escolar.

- CRAS Rosani Cunha - encaminhamentos. 

- Médico Clinico Geral Dr. Mauricio da Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia - encaminhamentos. 

- Associação da Assistência às Causas Sociais – AACS - encaminhamentos. 

- Centro Municipal de Saúde Eduardo Araújo Vilhena Lei - encaminhamentos. 
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- Centro Municipal de Saúde Eduardo Araújo Vilhena Lei - encaminhamentos. 

- Centro Educacional Nosso Mundo em Quintino - CENOM - encaminhamentos. 

- Policlínica · Engenho de Dentro - encaminhamentos. 

- Hospital Menino Jesus - encaminhamentos. 

- Grupo de Mães do Colégio São Bento - doação de biscoitos e dos brinquedos no Dia das Crianças.

- Grupo Animando Corações da Igreja Nossa Senhora da Paz – doação de biscoitos e de prendas para a Festa 

Junina.

- JIVE - encaminhamento de voluntário estrangeiros.

- Salão Naturales – gratuidade no tratamento de beleza para cabelos afro de nossas meninas.



Patrocínios – Nossa Corrente de Solidariedade

- Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro / Secretaria Municipal de Cultura - Patrocinadora do projeto Batuque

Legal.

- 2 Alianças - Patrocinadora Projeto Batuque Legal

-Decatron - Patrocinadora do projeto Batuque Legal, doação dos bombons distribuídos na Festa de Páscoa,

doação do cachorro-quente na festa do Dia das Crianças e doação das prendas da Festa Junina.

- Oz Produções - Produção do projeto Batuque Legal.
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Associados – Nossa Corrente de Solidariedade

Agradecemos a todos os nossos Associados: vocês são elos fundamentais para o 

fortalecimento dessa corrente e responsáveis diretos por todo o desenvolvimento 

alcançado.
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Continue acompanhando nosso trabalho em:


