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PALAVRA DO PRESIDENTE
 

É com grande gratidão, mas também com o devido orgulho, que apresentamos o
relatório anual de 2018. Verdadeiramente foi um ano frutífero. Nós não apenas

demos passos importantes rumo à autonomia de nossa organização, como
também conseguimos expandir nossa área de trabalho. O número de PEDE's

aumentou, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Um desenvolvimento que
promete continuar em 2019. O número de crianças que recebemos naturalmente

acompanha esse ritmo. Afinal, é só sobre elas.
As crianças em circunstâncias difíceis tem crescido,  o objetivo da nossa
organização é lutar para que os "Direitos da Criança" sejam cumpridos. 

Com a sua ajuda, pudemos dar alguns passos importantes nesse 
sentido durante o ano.

Muito obrigado por isso!
 

Eric Visser / Presidente



Oferecer o programa educacional PEDE
às instituições em uma forma de

desenvolvimento permanente, apoiar e
orientá-las na implementação deste

programa voltado para
transformação social.

Ser uma organização atuante na
sociedade brasileira,

que leva a esperança de transformação
de vida, através

da educação às crianças da
comunidade.

Planejamento, organização, disciplina,
excelência no atendimento, 

amor ao próximo e
fé como princípio de vida.

MISSÃO VALORESVISÃO



HISTÓRIA

A Associação PEDE-Brasil foi criada em 2012 pela Fundação Children Asking,

organização holandesa que desenvolveu o 

PEDE-Programa Educacional de Desenvolvimento Escolar, 

é uma ferramenta para tirar as crianças das comunidades carentes do

anonimato, trazendo a consciência das famílias que através dos estudos estas

crianças terão oportunidade de um futuro digno.

Implantamos nosso programa em instituições que tem o mesmo objetivo social,

que buscam uma ferramenta educacional para seus projetos.



ÁREA COGNITIVA

 

ÁREA SOCIAL

 

ÁREA EMOCIONAL

 

ÁREA  FISÍCA

 

PROGRAMA PEDE

Atendemos crianças de 06 a 12 anos no contra turno escolar.
capacitando as crianças menos favorecidas, a progredirem nos seus estudos com auto estima.

 Dando oportunidades e preparo para um desenvolvimento saudável, possibilitando alcançar seu
potencial diante da sociedade.



 

– Aprender é divertido, o material é desafiador,
brincando as crianças adquirem habilidades e

conhecimento;
– Oferecer um ambiente positivo de aprendizagem, onde

há ordem, disciplina, segurança e material a ser
explorado;

 

– Ajudar as crianças a desenvolver auto estima,
autoconhecimento, disciplina, ensinando como estudar

com melhor aproveitamento;
– Tanto a criança como a família são beneficiadas pelo
programa, através de visitas, palestras e atividades de

interação.

No PEDE aspiramos os seguinte objetivos e valores:



ACESSO À INFORMAÇÃO

Uma das missões da Associação PEDE-Brasil é desenvolver
ações que gere transformação social, participamos ativamente

de fóruns de discussão no Conselho Tutelar, com temas
relacionados ao ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Durante este ano 30 crianças do projeto PEDE da nossa sede em
São Paulo participaram do 7ª Seminário sobre Abuso e

Exploração Sexual.
Uma criança de cada organização foi escolhida para a

bancada que foi formada, onde puderam participar ativamente
do tema e expor suas opiniões. 

REGISTROS



Crescimento de Unidades
do PEDE em relação a 2017

As crianças que participam
de uma unidade do PEDE

tem melhorado seu
desempenho escolar

Os pais relatam a melhora
significativa dos filhos no

comportamento

Mudança de perspectiva
de um futuro melhor na

sociedade

VEJA ALGUNS INDICADORES

O Programa PEDE se expandiu e suas unidades de
atendimento cresceram.

Dados baseados em depoimentos de coordenadores
dos Projetos

40% 90%

Os voluntários relatam
que os princípios e

valores ensinados no
PEDE, tem gerado

mudanças na vida das
crianças e suas famílias

80% 88% 99%



Atuação do Programa PEDE em 2018

 

WORDS TO REMEMBER

MARANHÃO
PERNABUCO
PIAUÍ
RIO DE JANEIRO 
SÃO PAULO

PEDE'S

116 Voluntários envolvidos

1164 Crianças atendidas diariamente

 29 Projetos

Atuamos em 5 estados brasileiros 

413 Padrinhos



 

EQUIPE PEDE-BRASIL

SECRETÁRIAS

LÍDIA SILVA
ELISANGELA MEDINA 

 

REGINA ODILON
DOMINIQUE VISSER

CONSELHEIROS 
FISCAIS 

EDIVAL ALVES
ROOSEVELT COSTA
VERÔNICA DA HORA

COORDENADORAS 
ESTADUAIS

VERÔNICA DA HORA
KÁTIA GOMES
MARIA DO SOCORRO
VIVIANE DIAS

CECÍLIA MENDONÇA 

VICE-PRESIDENTE E
COORDENADORA

NACIONAL

TESOUREIRAS



Fonte de Recursos 2018
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