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ENTIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES DIRETA COM CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Quadro - RPA 01 

 
Nome da Entidade Endereço Fone Público Alvo / Principais Atividades 

Associação Arte Vida 
 

Rua Madre de Deus, 66 - 
Recife Antigo – Recife/PE – 
CEP: 50030-110 
 

3424-2765 
 

• Projeto Arte e Vida: Várias oficinas nos turnos da manhã (para 42 alunos de 
12 a 18 anos) e da tarde (para 45 alunos de 07 a 12 anos): 

• Esportivas: futebol, handebol, vôlei, basquete (2 vezes por semana – 2h ). 
• Comunicação e literatura: pratica de aprendizado de literatura com jogral e 

teatro (2 vezes por semana – 4h). 
• Artes plásticas: pintura em tela, confecção de artesanato, pintura artística (1 

vez por semana com aulas internas e externas em um ateliê em Olinda – 2h). 
• Música e canto: iniciação musical com canto e percussão (2 vezes por semana 

– 2h). 
• Elevação escolar: aulas de reforço para alguns alunos, principalmente os do 

turno da manhã que possuem um déficit de aprendizagem. 
• Curso de informática: aulas de computação/informática para 20 alunos em 

parceria coma SOFTEX. 
♦ Todos os alunos circulam nas várias oficinas, só não a de elevação escolar e a 

de informática. 
Associação Beneficente o 
Pequeno Nazareno – OPN 

Rua da Aurora, 325/915 – 
Boa Vista – Recife/PE 
 

3423.6255 • Abordagem a criança e adolescente em situação de rua 
• Apoio a reinserção familiar 
• Atividades recreativas 
• Encaminhamentos sociais 
 

Associação de Assistência à 
Criança Deficiente – 
A.A.C.D. 

Av. Advogado José Paulo 
Cavalcanti, 155 - Ilha Joana 
Bezerra – Recife/PE – CEP: 
50080-810 

3419.4000 
– Fax: 
3419.4030 

♦ Reabilitação física, acompanhamento com equipe multidisciplinar, atendimento 
pedagógico, psicológico e social. 

Associação de Apoio a 
Criança e ao Adolescente 
(A.A.C.A.) 

R. Campos Floridos, s/n - Stº 
Amaro – Recife/PE – 50110-
525 

3427.4501  ♦ Atividades permanentes de reciclagem, artes plásticas, esportivas, lúdicas, 
reforço escolar, informática, para 450 crianças e adolescentes na faixa etária 
de 4 a 15 anos. 

Associação dos Educadores 
das Escolas Comunitárias 

R. dos Coelhos, 317 – 2º 
andar - Boa Vista - Recife - 

3223.7178 ♦ Desenvolver atividades sócio- político-pedagógico e cultural, com os 
educadores das escolas comunitárias filiadas.  Presta atendimento pedagógico-
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(AEEC)  50.070-550 social a educadores – 20 a 35 anos, crianças – 03 a 06 anos, pais e 
responsáveis – 18 a 65 anos,  comunidade – 0 a 99 anos. 

Associação para 
Restauração do Homem 

R. Visconde de Goiana, 269 
– Boa Vista – Recife – CEP: 
50070-340 

3342.6730  
3221.9090 

♦ Reforço escolar, arte, arte culinária, informática, dança e recreação, atividades 
esportivas, música, abrigamento para crianças de pais traficantes ou presos. 

Casa Menina Mulher R. Leão Coroado, 55 – Boa 
Vista – Recife – CEP: 50060-
250 

3231.0463 / 
fax: 
3231.0463 

♦ Atendimento pedagógico e social a 177 crianças e adolescentes e 87 jovens do 
Recife, através de atividades de: oficina de dança afro e popular, percussão e 
teatro; reforço escolar, pintura em tecido; computação gráfica; artesanato 
(grupo criando arte); cursos profissionalizantes (escritório informatizado, 
telemarketing e  finalização em artes gráficas). 

Casa Nossa Senhora da 
Consolação 

Rua Gal. José Semeão, 104 
– Santo Amaro – Recife/PE – 
CEP: 50.050.120 

3221.0311 ♦ Atendimento pedagógico, psicológico, social, alimentar, cuidados especiais. 

Centro Bras. da Criança e 
do Adolescentes (C. de 
Passagem) 

Rua 13 de maio, 55 - Santo 
Amaro – Recife/PE – 50100-
160 

3423-3839 
/ fax: 
3423.2930 

Atende crianças e adolescentes de: 
♦ 7 a 17 anos - atendimento pedagógico, psicológico, social, saúde, 

odontológico, cultural (dança, percussão), atividades lúdicas e de esporte. 
♦ 16 a 24 anos – programa de iniciação ao trabalho (cursos de telemarketing, 

recepção, injeção eletrônica, técnicas de manipulação e preparação de 
alimentos, serigrafia, bijuterias, moda, artesanato). 

♦ Possui ainda o programa comunidade e cidadania, em 10 comunidades 
(capacitação de adolescentes de 15 a 18 anos, sendo oferecidas oficinas 
profissionalizantes, culturais, terapia comunitária, etc). 

Centro de Articulação 
Retome Sua Vida 

Rua dos Coelhos, 317 – 2º 
andar – Coelhos – Recife/PE 
- CEP: 50510-550 
 

Fax: 3221-
4529, 
3221.0640 

♦ Desenvolve atividades de formação profissional, formação política, aulas de 
teatro, de elevação escolar, grupo operativo e esportes. 

Centro de Cidadania UMBÚ-
GANZÁ 

Rua do Hospício, 194 – 12º 
andar – Edf. Olímpia – sala 
1204 – Boa Vista – 
Recife/PE – CEP: 50060-
080. 

3221.1911 
3221.2278 

♦ Oficinas de leitura, dança e reciclagem para crianças, adolescentes e jovens.  
♦ Assessoria à entidades em dança, teatro, música, arte-circense e oficina de 

leitura para crianças, adolescentes e jovens. 
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Centro de Estudos e Ação 
Social Urbano de 
Pernambuco – CEAS 

Rua Minas Gerais, 79 – Ilha 
do Leite – Recife/PE – CEP: 
50070-400 

3222.3808  
3231.5939 

♦ Oferece cursos profissionalizantes, informática, digitação e cabeleireiro; 
oficinas de reciclagem, arte, desenho e capoeira; psicomotricidade para 
crianças vítimas de violência doméstica na faixa etária de 7 a 12 anos; 
palestras educativas com jovens e familiares e visitas domiciliares. 

Centro de Trabalho e 
Cultura (CTC) 

R. dos Coelhos, 317- Boa 
Vista – Recife/PE – CEP: 
50070-550 
 

3222-
5384(fone/f

ax) 

♦ A entidade oferece cursos profissionalizantes de eletricidade industrial, 
mecânica de manutenção, arte gráfica e escritório informatizado para os 
adolescente de 16 a 18 anos. Além da formação profissional a entidade realiza 
um trabalho de formação para a cidadania, além de atividades culturais, onde o 
adolescente escolhe uma oficina eletiva, dentre as quis encontram-se: dança, 
artes plásticas, produção de vídeo, teatro, literatura de cordel, reciclagem e 
percussão. 

Centro Especializado de 
Pernambuco – CESPE I 

Rua Alvares de Azevedo, 
194 – Boa Vista – Recife/PE 
– 50100-040 
 

3423.9987 ♦ Fonoaudiologia, psicologia e assistência social ao público infanto-juvenil. 
 

Centro Pernambucano da 
Criança e do Adolescente 
(SOS Criança) 

R. Dr. José Mariano, 308 - 
Boa Vista – Recife – CEP: 
50060-290 

3421.8121 ♦ Oficinas de dança, arte-cerâmica, arte-decorativa, reforço escolar e 
computação. 

♦ A entidade presta atendimento psicológico direto a crianças e adolescentes 
vítimas de estupro ou violência doméstica. 

♦ Há um advogado na entidade que trabalha questões de pensão alimentícia 
para as crianças das famílias que procuram esse tipo de serviço. 

♦ Presta serviço de denúncia e repassa aos órgãos responsáveis. 
Comunidade dos Pequenos 
Profetas 

Rua Imperial, 185 - São 
José– Recife – CEP: 50090-
000 

3424.7481 ♦ Atendimento pedagógico, psicológico, social e outros (terapias alternativas), a 
um público de 124 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Acontecem ainda 
atividades do PETI para 100 crianças e adolescentes. 

♦ A entidade oferece atividades de reforço escolar, arte-educação, atendimento 
psicológico e social (individual / grupal), acompanhamento familiar. 

♦ O perfil das crianças e adolescentes é de situação de rua. 
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Conselho para o 
Desenvolvimento do 
Programa "Cidadania e 
Informática" do Centro de 
Informática Marcelino 
Champagnat  

Av. Guararapes, 178 – Edf. 
Almare - 2º andar, sala 220 – 
Sto. Antonio – Recife/PE – 
50010-000 

3076.1678 ♦ As atividades da entidade baseiam-se na busca de cidadania, 
profissionalização, inserção do adolescente no mercado de trabalho, interação 
familiar e educação. As atividades possuem duas linhas de ações, sendo a 
primeira a teoria e a pratica, em seguida o estágio acompanhado e inserção do 
adolescente no mercado de trabalho que seria o segundo momento. A duração 
desse processo é de 1240 horas e durante esse período as famílias são 
atendidas, participam de seminários, grupos operativos, reuniões e dinâmicas 
de grupo. Já os adolescentes recebem atendimento psicológico, participam de 
cursos profissionalizantes, de educação política e ambiental, seminários de 
temáticas sociais, além de outras atividades, como aulas de plano de negócios, 
onde irá aprender a ser empreendedor. 

Congregação de Assistência 
Social das Ir. De Nossa 
Senhora da Glória 

Rua da Glória, 375 – Boa 
Vista – Recife/PE – 50060-
280 

3423.5662 ♦ A principal atividade da entidade é prestar apoio pedagógico. As crianças 
recebem orientação pedagógica na entidade e ao completarem 5 anos e meio, 
são encaminhadas para as escolas públicas. Todas têm fardas. 

♦ As professoras fazem visitas às famílias uma vez por semana, para que estas 
acompanhem o desenvolvimento da criança ou mesmo para que informem 
eventuais faltas da criança à entidade. 

Equipe Téc. de Assessoria, 
Pesquisa e  Ação Social – 
ETAPAS.  

Rua da Soledade, 243/249 – 
Boa Vista – Recife/PE – 
CEP: 50070-040. 

3231.0745 / 
Fax: 

3221.0689 

♦ Atende 170 adolescentes e jovens (16 a 24 anos) moradores de Zeis – Zonas 
Especiais de interesse social (Recife). 

♦ Em Olinda, atende 40 adolescentes e jovens (da mesma faixa etária). 
♦ O perfil do público atendido é de situação de rua. Desenvolver atividades de 

artesanato, meio ambiente, informática, pintura, políticas sociais (Consórcio 
Social da Juventude). Possuem ainda a “formação continuada de trabalho e 
política”, voltada para adolescentes e adultos (duração de 1 ano). 

Federação Pernambucana 
de Apoio às Escolas 
Alternativas - FEPEAL 

Rua do Riachuelo, nº 105 – 
sala 204 – Edf. Círculo 
Católico - Boa Vista – Recife 
/PE – CEP: 50050-400 

3222.4663 ♦ Creche, qualificação, pré-escola, alfabetização, apoio nutricional 

Fundação AIO de Educação 
e Assistência Social – FAES 

Rua Floriano Peixoto, 780 - 
1º andar – São José – 
Recife/PE – CEP: 50020-060 

3424.6809, 
3224- 4118 

• Atividades permanentes de aula de flauta, informática, artes plásticas, música e 
reforço escolar para crianças de 3 a 11 anos. 
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Galpão dos Meninos e 
Meninas de Santo Amaro 

R. Jaci, 22 – Sto. Amaro – 
Recife/PE – CEP: 50110-055 

3421.8276 ♦ Atividades permanentes de dança, leitura, percussão, pintura artesanal, 
futebol, cidadania, oficina de conhecimento para 250 crianças e adolescentes 
de 6 a 17 anos, prestando atendimento pedagógico, psicológico, médico e 
social. / Encontros com as mães, atendimento familiar. 

 
GESTOS – Soropositividade 
Comunicação e Gênero 

Rua dos Médices, 68 – Boa 
Vista – Recife/PE – CEP: 
50070-290  

3421.7670, 
3421.7727 

♦ Atividades permanentes de oficina de leitura, arte-educação, ludoterapia, 
palestras e orientação sobre sexualidade para crianças e adolescentes de 03 a 
18 anos. 

♦ Grupo de mulheres, grupo de homens e de família, presta atendimento 
psicológico e social. 

Grupo de Apoio Mútuo Pé 
no Chão 

Av. Guararapes, 86 - Sl. 802 
- St. Antonio – Recife/PE -  
CEP: 50010-000  

3424.6077 ♦ Atividades permanentes de percussão, capoeira, dança popular, breakdance, 
leitura infantil com 100 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, prestando um 
atendimento pedagógico. 

Grupo de Ajuda à Criança 
Carente com Câncer- GACC 

Rua Arnóbio Marques, 310 – 
Santo Amaro – Recife/PE – 
CEP: 50100-130 

3423.7636 / 
3423.7633 

♦ Construção do novo prédio de oncologia pediátrica do HUOC. 
♦ Aulas de música, de dança, artes plásticas e artesanato (tanto para o público 

infanto-juvenil como para as suas famílias) 
♦ Atividades recreativas 
♦ Oficina sócio-educativa – informática 
♦ Palestras sócio-educativas bimestrais 
♦ Captação de recursos (telemarketing, bazares, etc) 

Grupo de Assistência e 
Terapia Infantil - GATI 

Rua Afonso Pena, 493 – 
Anexo 1 e 2 – Santo Amaro 
– Recife/PE – CEP: 50050-
130 

3421.1924 
Fax: 

3421.5702 

♦ Fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia e 
assistência social. 

Grupo Ruas e Praças R. Capitão Lima, 20 - St 
Amaro – Recife/PE – CEP: 
50040-080. 

3231-4388 
/ fax: 

3221.6476 

♦ Atividades permanentes de teatro, dança, futebol, educação de rua, formação 
política para 250 (meta) crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 18 anos 
incompletos. / Visitas domiciliares, encontro de famílias, visitas domiciliares. 

Grupo Viva Rachid Rua dos Prazeres, 258 – 
Boa Vista – Recife/PE – 
CEP: 50070-570. 

3221.6206 / 
9945.8810 

♦ Atividades de oficinas de artes e ludoterapia para crianças e adolescentes de 0 
a 18 anos, portadores de HIV/AIDS, prestando atendimento jurídico e social. / 

♦ Reuniões com pais e responsáveis e visitas domiciliares; doações de 
alimentos, principalmente leite especial para os filhos de mães portadores de 
HIV. 

Instituto das Filhas de Maria 
Servas da Caridade – 

Rua José de Alencar, 611 – 
Boa Vista – Recife/PE – 

3423.5232 • Oficinas de teatro e artesanato, corte e costura, confeitaria, oficinas sobre saúde. 
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I.F.M.S.C. CEP: 50070-030 
Instituto Dom Helder 
Câmara  

Rua Henrique Dias, 208 – 
Boa Vista – Recife/PE – 
CEP: 50070-140 

Fax:3231.5
341 

• Atividades permanentes para as mesmas crianças e adolescentes do PETI, 
atividades complementares de capoeira, percussão, reforço escolar, oficinas de 
leitura e presta atendimento social e psicológico. 

Instituto Materno Infantil de 
Pernambuco - IMIP 

R. dos Coelhos, 300 - Boa 
Vista – Recife/PE – CEP: 
50070-500 

2122.4100 
(PABX) – 

2122.4723 
(fax) 

♦ Desenvolve atividades na área de saúde. Atende em média 50 crianças de 0 a 
10 anos e adolescentes entre 10 e 19 anos. Atendimento psico-social crianças 
e adolescentes vítimas de abuso sexual e violência doméstica, quando 
necessário encaminha ao Conselho Tutelar. 

 
Instituto Nossa Senhora de 
Fátima 

R. Paissandu, 112 - Boa 
Vista – Recife – CEP: 50070-
200 

3222.2993 ♦ Atividades permanentes aikidô, ballet, jazz, capoeira, judô, música, 
brinquedoteca, complementação escolar para 128 crianças e adolescentes 
entre 5 e 18 anos, prestando atendimento pedagógico, psicológico e social. / 
Cursos profissionalizantes. / Palestras, visitas domiciliares, terapia comunitária. 

Legião da Boa Vontade – 
LBV 

Rua dos Coelhos, 219 – Boa 
Vista - Recife-PE - 
50.070.550 

3413.8600 ♦ Acompanhamento e complementação escolar com brinquedoteca, 
alfabetização digital, estimulo à cultura e a arte. Crianças de 07 a 12 anos.  

Movimento Infanto-Juvenil 
de Reivindicação Mirim 
Brasil 

Rua do Sossego, 600 – sala 
E -  Boa Vista – Recife/PE - 
CEP: 50100-150  

3221-3264 ♦ Reforço escolar, cursos de artesanato, aulas de capoeira e de danças 
regionais. Curso de liderança e cidadania. 

♦ Atendimento pedagógico e social 
Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua 
(M.N.M.M.R) 

R. Capitão Lima, 132,  Santo 
Amaro- Recife/PE - CEP: 
50040-080 

3231.3911/  
Fax: 

3222.8586 

♦ Público – crianças e adolescentes de 8 a 18 anos. 
♦ Trabalho de conscientização, troca de experiência com crianças e 

adolescentes de outras localidades (zona urbana / zona rural); 
♦ Cursos: fotografia; 
♦ Oficinas: artes, leitura e música; 
♦ Uso dos computadores para realização de pesquisas e livros para leitura 

(oferece o espaço). 
Movimento Pró Criança Rua dos Coelhos, 317 – 

Coelhos  – Recife/PE - CEP: 
50510-550 

3423.2766 ♦ As atividades desenvolvidas estão dentro do perfil pedagógico e social. Há 
aulas de aprimoramento das matérias escolares, como por exemplo ‘”a 
matemática no pátio”, onde as crianças, separadas por idade, aprimoram seus 
conhecimentos em matemática. 

♦ Há atendimento psicológico e social, como o Projeto de Abordagem Inicial, 
principais contatos com as crianças e adolescentes em situação de rua, sendo 
estes convidados para participar das atividades que a entidade oferece. 

♦ Há atividades de formação de grupo de danças, capoeira, percussão. 
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♦ Há ainda um setor de atendimento odontológico onde presta serviço às 
crianças e adolescentes atendidos pela entidade, estudantes de odontologia da 
Alemanha já formados, mas fazendo especialização. 

Novo Mundo R. Dom Bosco, 1000 – apto. 
1603 – Boa Vista  – 
Recife/PE – 50070-070  

3423.8299 / 
Fax: 

3421.9884 

♦ Oferece cursos profissionalizantes, informática, digitação e cabeleireiro; 
oficinas de reciclagem, arte, desenho e capoeira; psicomotricidade para 
crianças vítimas de violência doméstica na faixa etária de 7 a 12 anos; 
palestras educativas com jovens e familiares e visitas domiciliares. 

Núcleo Espírita Ir. Menores 
Francisco de Assis - 
NEINFA 

Rua Jacaraú, 31 – 
Coque/Ilha de Joana Bezerra 
– Recife – CEP: 50.008.380 

Fone/Fax: 
3448.3087 

♦ Atendimento social, psicológico e de educação infantil a crianças de 5 a 6 
anos. 

♦ A partir dos 7 anos, as crianças, adolescentes e jovens participam de cursos 
de formação de bases e líderes e de agentes de desenvolvimento comunitário. 

♦ Na “Casa da Criatividade” acontecem atividades de dança, música, circo, artes 
plásticas e artes dramáticas. 

♦ Cursos de geração de renda: reciclagem e culinária. 
Organização de Auxílio 
Fraterno (OAF) 

R. dos Coelhos, 351 - Boa 
Vista – Recife/PE - CEP: 
50070-550 

3222.6859 
Fax: 3222-
0102 

♦ Oferece atividades sócio-educativas a 200 crianças e adolescentes (entre 06 a 
15 anos): apoio pedagógico, artes plásticas, culinária, capoeira, dança, teatro, 
música e informática. 

♦ Presta atendimento psicológico, pediátrico e odontológico.  
♦ Fornece almoço diariamente. 
♦ Trabalha com as famílias em reuniões, atendimento psicológico e oficinas de 

artesanato. 
Pão da Vida Rua Conceição de Macabú, 

08 – Coque/Joana Bezerra – 
Recife/PE – CEP: 50080-000 

3428.2361 ♦ Reforço, aulas de música e palestras educativas. 
♦ Público – crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e suas famílias. 

Serviço Especializado em 
Reabilitação - SER 

Rua Afonso Pena, 493 – 
Santo Amaro – Recife/PE – 
CEP: 50050-130 

3421.1924 ♦ Fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e assistência 
social. 

 


