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1. Introdução  
 
A Associação PEDE-Brasil, é uma entidade não governamental, civil e de natureza 
filantrópica, sem fins lucrativos, organizada no dia 02 de julho de 2012, por tempo 
indeterminado, com sede e foro no Município de São Paulo em 2016, na Rua Freguesia das 
Varges, 293 – Vila Itaim – São Paulo – SP – CEP 08190-530, filiada a Fundação Children 
Asking da Holanda. 
 
A associação tem por finalidades: 

I- A implantação do programa educacional de desenvolvimento escolar (PEDE) e 
suporte a apoio educacional a crianças em circunstâncias sociais difíceis; 

II- Promover na forma da lei, convênio de cooperação e suporte, com entidades 
públicas ou privadas de igual interesse e ou objetivos. 

III- Estimular a independência sócio-econômica do futuro das crianças, inclusive, quando 
possível, com ajuda financeira para o custeio da educação. 

 
Executamos o programa PEDE-Programa Educacional de Desenvolvimento Escolar, com 
uma identidade totalmente brasileira e que tem objetivo de continuar o trabalho com as 
crianças em situações de risco, através do obtenções de fundo no Brasil e proteção da 
marca do PEDE. Temos ainda muito trabalho pela frente, pois agora iniciaremos a busca por 
diversos documentos que são exigidos pela prefeitura de São Paulo e Governo Federal.  

  
Através da parceria com a Associação PEDE-Brasil, os projetos PEDEs tem crescido em 
relação ao número de crianças atendidas Brasil, e alguns novos projetos foram abertos. 

 
 
 

Agradecemos a todos que contribuíram para alcançarmos estes resultados! 
 
 
 
 

São Paulo, 23 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Visser 
Presidente 
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2. PEDE em Geral  
 

A Associação PEDE-Brasil é uma entidade que através do programa PEDE inspira e 
acompanha em todo Brasil igrejas independentes no cuidado das crianças em situações de 
risco. 
 
PEDE é a forma singular do verbo português “PEDIR”, que significa pedir ou implorar 
Significa: (Programa Educação Desenvolvimento Escolar) 
 
Por quê PEDE? 
A sociedade em geral, são aqueles em áreas carentes em particular, desumanizados 
rapidamente as características, tais como: respeito, solidariedade e auto sacrifício são cada 
vez mais raras. Devido a um individualismo crescente, enormes diferenças sociais, as 
diversas corrupções acabam que as questões que envolvem crianças em situações de risco 
não sendo mais importantes. Quando ligamos a TV, ou passamos por uma comunidade 
carente, quase tropeçamos sobre um crime, uso de drogas e prostituições.  
E o que podemos fazer sobre isso?  

 
O programa PEDE foi criado para crianças entre 6 e 12 anos, para de forma descontraída, 
antes ou após o horário escolar, dar uma ajuda extra na leitura e escrita, na aritmética e, 
além disto, oferecer uma série de atividades de formação de forma lúdica e prazerosa. 

 
Em benefício deste apoio são desenvolvidas, entre outras, as seguintes tarefas: 

Nos Países Baixos: 

• A direção geral da fundação; 

• A geração de publicidade e angariação de fundos; 

• A manutenção da parte holandesa da administração; 

• A manutenção de contatos com organizações parceiras e de cúpula. 
 

No Brasil: 

• A seleção de novos projetos/igrejas a serem apoiadas; 

• A redação de acordos de parceria; 

• A visita aos projetos/igrejas em benefício da evolução no desenvolvimento e da 
administração dos projetos; 

• A manutenção da parte brasileira da administração: 
o Administração de projetos; 
o Administração financeira. 

• Todas as atividades que são necessárias para o cumprimento da legalização 
brasileira; 
 

• A oferta de apoio na geração de publicidade; 

• O desenvolvimento de material básico para o programa PEDE; 

• A promoção do programa PEDE; 

• A implantação e acompanhamento do programa PEDE; 
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3. Mudanças organizacionais 2016 
 
Mudança na diretoria 
Houve mudanças nos membros da Diretoria e Conselho Fiscal em 2016, sendo eleitos da 
seguinte forma: 
 

Diretoria 
Eric Visser – Presidente 
Cecília Mendonça do Nascimento Amaral – Vice-Presidente 
Lídia Nunes da Silva – Primeira Secretária  
Elizangela Pizão Medina – Segunda Secretária 
Regina Odilon Ribeiro Gonçalves – Primeira Tesoureira 
Dominique Pascal Marcelle Visser-Suréna – Segunda Tesoureira 
 
Conselho Fiscal 
Edival Alves dos Santos  
Roosevelt Costa de Oliveira 
Natanael João de Oliveira 
Verônica da Hora Barbosa - Suplente 
 

Estatutos 
Não houve mudança estatuária no ano de 2016. 

 

4. Programa PEDE 

 
4.1 Desenvolvimento do Programa PEDE 
 
Temos investido no conteúdo do nosso material, para isto temos contado com um grupo de 
professoras e pedagogas do sistema público de ensino, sob a supervisão da Coordenadora 
Pedagógica Geral Cecília Mendonça. 
De acordo com a avaliação realizada pelo Centro de Pesquisas Erasmus em 2011/2012, 
sobre a Filantropia Estratégica (ECSP) da Universidade Erasmus em Roterdã, o programa 
PEDE foi destacado, o relatório da pesquisa afirma que crianças que participam do 
programa PEDE, são em média um ano adiantadas em relação aos colegas que não 
participam de um PEDE. 
Isto, demonstra que a direção que temos tomado tem dado resultados, provados 
cientificamente. 

 

4.2 O Conteúdo do PEDE: 
1- Português 
2- Matemática 
3- Geografia 
4- Artes 
5- Historia 
6- Educação Crista 
7- Jogos e Brincadeiras 
8- Leitura 
9- Inglês (em experimento em alguns projetos) 
10- Computação (em experimento em alguns projetos) 
11-  Educação Ambiental (em experimento em alguns projetos) 
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5. Projetos / Igrejas apoiadas 
 
 
 
 
 

 

5. Projetos / Igrejas apoiadas 

 
A base de trabalho da Associação PEDE-Brasil é ajudar iniciativas locais na implantação de 
seu programa social. O ano de 2016 foi bastante produtivo, e felizmente tivemos um 
crescimento notável em relação a novos projetos PEDE que foram abertos. 
 

5.1 Projetos em continuação  
 

Neste ano aumentamos a nossa atuação incluindo novos projetos PEDE nas igrejas do 
nosso programa de apoio. A associação continuou a colaboração e apoio nos Estados do 
Maranhão e Piauí na região do Nordeste do Brasil, onde os desafios relacionados à 
Educação são maiores e a realidade da vida é diferente dos grandes centros urbanos. 

 
 

As igrejas/projetos que continuaram são:  
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Projeto / igreja apoiada Programa de apoio 
PROJETO Número de crianças 

beneficiadas 

Acreditar In Life - São Paulo - SP PEDE Acreditar 83 
 

Igreja Batista Jardim Tropical 
São José de Ribamar – MA 

PEDE Bob 
Stevenson / 
Talita Cumi 

27 / 26 
 

Igreja Metodista Wesleyana, 
Itaim Paulista, São Paulo - SP 
 

PEDE Children 
Asking  

 

110 

 
Igreja Batista do Porto do Rosa, 
Porto do Rosa, São Gonçalo – 
RJ 
 

 
PEDE Semeando 

Vida 

 
34 

Igreja a Gosto de Deus - RJ PEDE Menino de 
Deus 

24 

Associação Humanitária Amor 
em Ação – RJ 

PEDE Amor em 
Ação 

24 

Igreja Batista da Glória - PI PEDE Vinde a 
mim 

36 

Igreja Batista Vida Plena - PI PEDE Fé e 
Alegria 

24 

Primeira Igreja Batista Raposa - 
MA 

PEDE Vida 24 

Igreja Batista Boas Novas - PI PEDE por um 
Futuro Melhor 

26 

Primeira Igreja Batista em 
Lourival Parente - PI 

PEDE Obedecer 
para Crescer 

42 

Igreja Batista Farol - RJ PEDE Andando 
com Cristo 

123 

 
Os projetos que continuaram foram visitados várias vezes neste ano em função de 
acompanhar o desenvolvimento, juntar informações para passar aos colaboradores, também 
participaram das capacitações bimestrais para aprimoramento do plano pedagógico. 
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Finalizamos o ano de 2016 com um total de 13 projetos em funcionamento e 579 
crianças sendo atendidas. 
 
5.2 Projetos que Terminamos a Parceria 
 
No ano de 2016 terminamos a parceria com as seguintes igrejas/projetos: 

 
Igreja Batista Memorial em 
Itaúna 
 

PEDE Edificando 
Vidas 

26 

Igreja Metodista  PEDE 
Jacarezinho 

23 

 
 
 

6. Parceiros 
 

 
No ano de 2016 a Associação manteve parceria com: 

 

• Colégio Evangélico Luz Itaim Paulista — São Paulo - SP 

• Convenção Batista Maranhense – Maranhão - MA 

• Ministério Diante do Trono – Belo Horizonte - MG 

• Convenção Batista Piauiense – Piauí - PI 

• Sociedade Bíblica do Brasil – São Paulo – SP 

• Igreja Metodista Wesleyana – São Paulo – SP 

• Escola Estadual Reverendo Mattathias Gomes dos Santos – São Paulo – SP 

• Escola Municipal Capistrano de Abreu – São Paulo – SP 

• Torres Brasil – Salvador – BA 

• Fermac Cargo – Campinas - SP 
 
 

Com todos os parceiros tivemos algumas reuniões. 
 

 

7. Capacitação e eventos especiais   
 
Tivemos durante todo o ano de 2016 capacitações bimestrais com os voluntários de todos 
os projetos, com objetivo de melhorar o desenvolvimento na aplicação do conteúdo do 
PEDE. Contamos com profissionais voluntários da área da educação secular, como 
professores de história, artes, psicologia e matemática na ministração de palestras para os 
voluntários dos projetos parceiros. 

 
No final do ano 2016 recebemos a doação de voluntários holandeses, que doaram um dia 
de lazer para 100 crianças do PEDE na nossa sede em São Paulo, fizemos um passeio a 
um Sitio com almoço e lazer para todas as crianças, encerrando assim as atividades do ano. 
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Após o curso de costura em Raposa no Maranhão, começamos através de parceria com a 
empresa Celestial na Holanda, agora iniciamos um projeto de Oficina de Costura chamado 
Celestial, onde mulheres da comunidade de Raposa, nas proximidades da nossa sede no 
Nordeste, fazem peças que são vendidas e elas podem ter uma renda a mais para o 
sustento da família. 

 
 

8. Sistema de Apadrinhamento   
 

Nossos Parceiros: 
As igrejas parceiras onde o programa PEDE é executado, adotam alguns tipos de formas de 
captação de recursos afim de manter os voluntários, materiais escolares e alimentação das 
crianças diariamente: 
- bazares 
- jantar beneficente 
- venda de artesanatos 
- venda de lanches 
- doações de padarias, mercados e mercearias 
- doações de pessoas físicas e pequenas empresas 

 
Fundação Children Asking Holanda: 
Através de seu sistema de apadrinhamento, tem mantido o trabalho da Associação PEDE 
funcionando no Brasil. 

  
Até o momento não contamos com ajudas governamentais, nem de prefeituras. 
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