


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 princıṕio de vida.

Missão

PALAVRA	DO	PRESIDENTE

Visão

Valores

Olhando para o ano de 2019, há uma coisa que 
caracterizou este ano. A parceria que concluıḿos com 

a Associação Atuação Voluntária de Curitiba (PR). Após 
introduzir o programa didático com os 7 princıṕios bıb́licos no 
currıćulo do PEDE, a AAV, por sua vez, incluiu nosso programa 

cognitivo através de jogos e brincadeiras em seus projetos 
Educação para a Vida. Uni�icamos os dois programas e trabalhamos 

juntos em uma parceria e com sucesso, com objetivo de melhorar
 o atendimento às crianças em vulnerabilidade social.

   
Também somos extremamente gratos pela frutuosa cooperação com a 

Convenção Batista Fluminense. O número de projetos PEDE no estado do 
Rio de Janeiro aumentou drasticamente como resultado. Também 

estamos muito gratos por termos �inalmente conseguido terminar a 
Sede Nordeste na cidade de Raposa (MA), após nove anos. Em 
resumo, 2019 é um ano para agradecermos a todos envolvidos

na realização de todo nosso trabalho, para com as crianças
nas áreas de risco do Brasil.

 
Pr. Eric Visser / Presidente



A Associação PEDE-Brasil iniciou em 2012 através da Fundação Children Asking, 
organização holandesa que desenvolveu o PEDE-Programa Educacional de Desenvolvimento 

Escolar, que é uma ferramenta para tirar as crianças das comunidades carentes do anonimato, 
trazendo a consciência das famıĺias, que através dos estudos estas crianças terão oportunidade 

de um futuro digno.
O programa é implantado em instituições que tem o mesmo objetivo social, que buscam uma 

ferramenta educacional para seus projetos.

HISTÓRIA



ATUAÇÃO	DO	PROGRAMA	PEDE	EM	2019
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O	programa	PEDE	se	expandiu	e	suas	unidades	de	
atendimento	cresceram.

Veja mais alguns indicadores:
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Atendimento à crianças de 06 a 12 anos no contra turno escolar.
capacitamos as crianças em vulnerabilidade social, a 

progredirem nos seus estudos com auto estima.

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

Programa	PEDE

– Aprender é divertido, o material é desa�iador, 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 famıĺia são bene�iciadas pelo programa, 
   através de visitas, palestras e atividades de interação.

Objetivos	e	Valores

A� rea Fıśica

A� rea Emocional

A� rea Cognitiva

A� rea Social



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

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

Durante 2019 nossos educadores participaram de palestras de 
orientações, juntamente com outras organizações da cidade de São Paulo, 

com o tema "como lidar com a situação de abuso apresentada pela criança".

Nosso registro no CMDCA da cidade de São Paulo foi renovado, 
e mantivemos o tıt́ulo de OSCIP.

ACESSO	À	INFORMAÇÃO

REGISTROS
Em agosto de 2019 iniciamos a fusão com o programa 

Educação para a Vida executado pela Associação Atuação Voluntária. 
Juntos temos ampliado o atendimento aos projetos parceiros, 

que são acompanhados  de perto através de uma equipe de 
assessores pedagógicos, capacitações dos voluntários 

e excelente material didático.

FUSÃO	DOS	PROGRAMAS	PEDE	
E	EDUCAÇÃO	PARA	VIDA



EQUIPE

Vice-Presidente	e	
Coordenadora	

Nacional

Cecıĺia Mendonça

Tesoureiras

Regina Odilon
Dominique Visser

Secretárias

Lıd́ia Silva
Elisangêla Medina

Conselheiros	Fiscais

Edival Alves
Roosevelt Costa

Verônica da Hora

Assessor	de	
Desenvolvimento

Institucional

Jair Souza 

Assessores	Estaduais

Silvana Regina –  SP.
Kátia Gomes –  RJ.
Viviane Dias – MA

Elisaete Gardenia – BA
Daniela Teixeira – DF

Gerda Fabiolla  – PR
Silvana Risselly – PE

   

Maria do Socorro –  PI 1
Thais Cristina –  PI 2
Claudete Ferreira – PI 3
Jacqueline Medeiros – SC centro
Rafael  da Cruz – SC litotal
Claudia Romão – RJ centro

Coordenadoras
Pedagógicas

Michele A� vila
 Juliana Helpa

 Lıd́ia Silva



Razões	pelas	quais	precisamos	prosseguir...
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Fontes	de	Recursos
Dedicamos nossas atividades por meio da execução 

direta de projetos, programas ou planos de ações, 
que tem como �inalidade a implantação do PEDE, 

dando suporte educacional gratuito à crianças e 
adolescentes em vulnerabilidade social.

Estas ações são possıv́eis, por causa da contribuição 
de doadores que tem investido e acreditado em nosso 
trabalho. Juntos temos feito a diferença na vida de muitas 
crianças e adolescentes no Brasil.



PARCERIAS
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