ASSOCIAÇÃO BÊNÇÃO DE PAZ

MISSÃO, VALORES E OBJETIVOS
A Associação Bênção de paz tem como missão fundar e manter, em caráter permanente, obras assistenciais de
caráter filantrópico e beneficente de amparo à infância e à juventude. A todos assistir sem distinção de classe,
sexo, cor, nacionalidade ou religião, enfatizando a educação, a cidadania, a ética e a responsabilidade social.
O pensamento dos dirigentes da Instituição é oferecer sempre o melhor para as pessoas atendidas, como se
estivessem cuidando dos próprios filhos. Quem conhece a Associação Bênção de Paz sabe que todos os
funcionários, dirigentes e frequentadores convivem em um ambiente familiar, de muito respeito. O trabalho
realizado é sério, competente, visando à construção de um mundo melhor, permeado sempre de muita alegria.

No início um sonho ...

DEPOIS, A REALIDADE
Para muitas pessoas, uma sociedade justa e com igualdade de condições para todos é utopia. Para algumas, uma
sociedade onde todos possam se alimentar de maneira saudável e ter acesso a uma educação de qualidade não
passa de um sonho. Mas para outras, esse mundo de paz e harmonia é perfeitamente viável. Essa realidade se
torna possível quando pessoas de bem, preocupadas com a qualidade de vida dos semelhantes, unem-se em prol
de um ideal. Dessa forma, um sonho pode se transformar em realidade. Basta acreditar nele e, principalmente,
trabalhar árdua e seriamente para que ele aconteça. Foi sonhando com uma sociedade melhor que Girolama
Marina Giudice Ortega criou a Associação Bênção de Paz, uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com
registro de utilidade pública perante o poder público.
Fundada em 2 de dezembro de 1989, a Associação Bênção de Paz, assim como tantas outras instituições, contou com
a colaboração de familiares e amigos interessados nesta obra assistencial. Muitos deles ainda se encontram em
intensa atividade. Primeiro, foi necessário pensar no local para receber as crianças. Com a elaboração do projeto
arquitetônico, a construção iniciou-se, porém, em ritmo modesto, já que os recursos eram escassos.
No dia 4 de abril de 1994, a Creche Bênção de Paz abriu suas portas, mesmo sem toda a estrutura necessária para
o atendimento às crianças. Mas, a Instituição já havia cativado colaboradores abnegados, os quais, solidarizados
com a causa, ajudaram a promover eventos voltados à arrecadação de fundos para a Creche. Foram muitos bailes,
bingos, rifas ... Todos acontecendo sempre com a marca registrada de seus trabalhadores: a alegria - que inspira
todos os eventos, ainda indispensáveis, até os dias de hoje.
Com a solidificação do trabalho, a Associação Bênção de Paz obteve convênio com a Prefeitura de São Paulo, que
passou a arcar com parte dos custos da Instituição, exigindo, para tanto, o alinhamento com os modelos já
preconizados pelos órgãos municipais. A Instituição sempre procurou superar o que lhe fora solicitado pelo Poder
Público, oferecendo às crianças mais do que um abrigo enquanto suas mães trabalham.

Um momento lindo de ...

NOSSA HISTÓRIA

Inauguração – CEI Bênção de Paz
04 de Abril de 1994

Inauguração – CCA Projeto José de Anchieta
05 de Março de 2005

TRABALHO SÉRIO
Muitos benefícios para as crianças
Instalada em prédio próprio, a Creche Bênção de Paz recebe 140 crianças na faixa etária de O a 3 anos e 11 meses,
em período integral, das 7h às 17h, servindo para elas cinco refeições diárias, de segunda a sexta-feira. O
objetivo é atender a criança em suas necessidades gerais, oferecendo condições favoráveis para seu
desenvolvimento, além de auxiliar a família no desempenho de suas funções, para que possa se dedicar ao
trabalho fora do lar e, consequentemente, sustentar a família. Dessa maneira, amplia as oportunidades de
socialização e desenvolvimento humano, a partir da construção da autonomia, habilidades e competências. Ao
completarem 6 anos de idade, as crianças passam a frequentar o Centro para Crianças e Adolescentes Projeto
José de Anchieta, em outro prédio, também próprio. Inaugurado em 2005 para suprir a demanda da comunidade,
o CCA Projeto José de Anchieta recebe 150 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 6 e 14 anos, nos
períodos matutino (das 7 às 12h30) e vespertino (das 12h às 17h).
Visa a atender a criança e o adolescente no período que antecede ou precede a escola, para evitar que esses jovens
fiquem na rua ou sozinhos em seus lares. Assim, proporciona, também, a oportunidade para os pais ou
responsáveis ingressarem no mercado de trabalho, com a certeza de que seus filhos estão seguros e bem
cuidados.
O CCA Projeto José de Anchieta possibilita o aprimoramento educacional, social e psicológico das crianças. Promove a
inclusão social, oportuniza o desenvolvimento de um ser crítico, participativo, criativo, autônomo, cooperativo,
ciente de suas ações e com capacidade para transformar o meio social em que vive, sempre para melhor.
Toda a programação, tanto na Creche Bênção de Paz como no CCA Projeto José de Anchieta, visa a propiciar o
desenvolvimento integral da criança, atender as suas necessidades de educação, nutrição, saúde e higiene,
oferecer atividades pedagógicas e de lazer e gerar um ambiente de bem estar, caracterizado por significativas
doses de: afetividade, carinho, compreensão, atenção e alegria, por parte dos responsáveis e da Equipe executora
das tarefas. Grande ênfase é dada à transmissão de valores humanos, como respeito ao próximo, amizade,
valorização da família e solidariedade.

CCA Projeto José de Anchieta

ESPAÇO ADEQUADO
Projeto competente e pessoal engajado
Juntos, os dois prédios da Associação Bênção de Paz estão distribuídos em uma área de 3 mil metros quadrados,
aproximadamente. Possibilitam, com conforto e segurança, a oferta de alimentação, educação, saúde, lazer e
cultura para a comunidade. Mas não é só isso: todos que passam por lá recebem amor, carinho e atenção. A
infraestrutura é completa, bem conservada, compatível com as necessidades das crianças e adequada às faixas
etárias. Possui refeitório, salas de aula, brinquedoteca, ambulatório médico, playground, gibiteca, salas de
informática e biblioteca. Os recém nascidos ficam em uma área exclusiva, com berçário, lactário, sala de
estimulação e solário. De acordo com a faixa etária, são trabalhadas atividades que proporcionam seu
desenvolvimento integral.
A educação oferecida pela Associação Bênção de Paz é eficiente e reconhecida na região e pelos Órgãos Municipais
competentes. O Planejamento Pedagógico conta com um cronograma de atividades que gira em torno da
abordagem interacionista-construtivista, a qual consiste em promover a construção do saber a partir da interação
do sujeito com o mundo, respeitando seu universo cultural, explorando as diversas possibilidades educativas e
propondo, assim, atividades desafiadoras, com vistas a construção do conhecimento.

A equipe pedagógica da Associação Bênção de Paz utiliza a metodologia de Projetos de Trabalho, os quais são
desenvolvidos de acordo com o interesse dos educandos ou intencionados pelo educador. Além das atividades
pedagógicas, as crianças têm aulas extracurriculares de musicalização (canto/coral), capoeira e o
aprendizado de um instrumento (violão). Aos 6 anos, a maioria das crianças já está alfabetizada. As crianças
são acompanhadas de perto por profissionais especializados, como pedagogas, lactarista e berçaristas, tendo à
disposição atendimento psicológico, que se estende às famílias, quando necessário. Para todos os funcionários da
instituição (39 contratados pela CLT e outros 5 profissionais autônomos), o bem estar das crianças atendidas está
sempre em primeiro lugar.
Pesquisas na internet, aulas de arte, atividades físicas e brincadeiras tornam mais produtivo o dia a dia dos jovens.
Dessa maneira, eles ficam fora das ruas e, o mais importante, afastados da criminalidade, do mundo das drogas,
da violência. Quando necessário, os funcionários da Entidade dão orientação para a realização das lições da
escola. Porém, o intuito é que essa tarefa seja feita em casa, estimulando a participação dos pais na vida escolar
dos filhos.

Dependências da CEI Bênção de Paz e do CCA Projeto José de Anchieta

NA ASSOCIAÇÃO BÊNÇÃO DE PAZ

TUDO É GRANDE:
O amor, a dedicação, a qualidade e os sonhos ...
Disse o poeta que tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. E isso tem sido muito bem exemplificado na
Associação Bênção de Paz. Sua grandiosidade não está apenas na infraestrutura, mas também na qualidade de
tudo que é oferecido às crianças e jovens e na capacidade de quem lá trabalha.
Todos os meses, 740 quilos de carne, 240 quilos de arroz, 120 de feijão, entre outros mantimentos, ajudam a
alimentar tornando, 290 cidadãos mais conscientes, competentes e saudáveis. Em 10 mil folhas de sulfite, essas
crianças e esses adolescentes buscam escrever uma história vencedora, de superação. Exibem, orgulhosas, nas
300 folhas de papel craft e tantas outras de papel cartão, suas conquistas, pintando com lápis de cor, canetinha,
giz de cera e pincéis um País mais justo, com mais oportunidades para todos. Constroem, com 300 cartolinas, 10
litros de cola branca e massinhas de modelar, um mundo melhor, de sonhos alcançáveis, de realidades prósperas e
felizes. É tudo isso é apenas uma parte.

Para poder engrandecer ainda mais essa obra, mantendo a qualidade
do trabalho, a Associação Bênção de Paz recebe doações
diversas, sejam elas financeiras ( Bradesco - Ag. 0298-4 - C/C.
73.500-0 ) ou pela chave PIX – 64.025.232/0001-87 ou ainda de
materiais pedagógicos e produtos alimentícios.
Quem quiser ajudar pode entrar em contato com a Instituição para saber
qual é a necessidade mais premente. Melhor ainda: conheça de
perto a Associação Bênção de Paz, faça uma visita às crianças,
brinque e converse com elas, veja os profissionais trabalhando, sinta
o amor que envolve a todos.
Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena.
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Agradecemos pela atenção e venha nos conhecer pessoalmente!
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