LISTA DE ENTIDADES INSCRITAS – APÓS RECADASTRAMENTO 2020
Nº

NOME

ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL

01

Instituto João Evangelista

Rua Raul Bezerra e Silva – Jucá – Gravatá
Fone: 333-5430
e-mail: institutojoao.evangelista@yahoo.com.br

02

Pastoral da Criança

Paróquia Santana Rua Rui Barbosa, s/nº - Centro – Gravatá PE
Fone: (81) 9.9574-5415 e-mail: gabys_andrade@hotmail.com

ATIVIDADE
Prestar assistência integral ao ser humano
por meio de ações afirmativas no âmbito da
assistência social, da educação, da saúde,
dentre outros, que promovam seu bem estar
e sua inclusão social a partir da geração de
valores e de sentimentos que pautem na
ética e no amor cristão sem discriminação de
qualquer natureza, procurando sempre
ampliar benefícios e beneficiados.
Sobrevivência e desenvolvimento integral da
criança, com as ações básicas de saúde,
nutrição,
educação
e
comunicação,
sobretudo nos bolsões de miséria;
Formação humana e cristã das famílias,
líderes comunitários e agentes voluntários;
Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente e redução da violência familiar e
comunitária;
Geração de renda para auto-sustentação das
famílias acompanhadas, ajuda mútua entre
elas, capacitação da mulher em economia
doméstica e nos cuidados com a criança,
com a família e consigo mesmo;
Alfabetização de jovens e adultos que
participam da Pastoral da Criança;
Documentação e informação sobre a
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03

04
05

situação da criança e da família no Brasil;
Pesquisa
nas
áreas
de
referência
programática.
Promover a formação de militantes e
Círculo de Trabalhadores Cristãos Rua Cleto Campelo, 96 – Centro – Gravatá Pe
Fone: (81) 3533-0501 e-mail: ctcgravata @bol.com.br
dirigentes circulistas, para que possam ativa
de Gravatá
e
conscientemente
assumir
responsabilidades;
Cultivas relações amistosas de cooperação
com outras organizações sociais, igrejas,
movimentos sociais e demais ONG’s, bem
como, com o poder público;
Formular planos de ação social para a
promoção da pessoa humana, levando em
consideração as comunidades mais carentes,
de acordo com as diretrizes do movimento
circulista; entre outros
Rua
Alto
da
Boa
Vista,
57
–
Gravatá
Pe
Comunidade Escolar
Comunidade Católica Centelha
Fone: (81) 3533-7621 e-mail:
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Divina
SERC – Serviço de Estimulação e Rua José Inácio da Silva, 71 – Gravatá PE Fone: (81) 3533-1233 Estimulação, reabilitação e habilitação
e-mail: sercr@terra.com.br
psicomotora; Estimulação e reabilitação dos
Reabilitação da Criança
distúrbios da linguagem e da audição;
Reabilitação das disfunções e/ou distúrbios
do sistema neurológico e ou mental;
Adaptação para escolarização do Ensino
/infantil e fundamental; Orientação e
encaminhamento para o mercado de
trabalho; Atividades de desenvolvimento
cultural e artístico; Acompanhamento
psicológico; Acompanhamento terapêutico
ocupacional;
Acompanhamento
psicopedagógico; Atividades pedagógicas.
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06

GAMR – Grupo de Apoio aos Rua do Cruzeiro, 421 – Cruzeiro – Gravatá PE
Fone: (81) 9.9616-5275 e-mail: grupogamr@gmail.com
meninos de rua

07

Fábrica de Cultura

08

ODIP – Obra de Defesa da Infância Fazenda Sampaio, s/nº - Gravatá PE
Fone: (81) 3533-0511/ 81 9.8310-8353
Pobre

Rua do Cruzeiro, 360 – Cruzeiro – Gravatá PE
Fone: (81) 9.9616-5275
e-mail: pcfabricadecultura@gmail.com

e-mail: odipgta@yahoo.com.br

Estudar e buscar soluções para os
meninos(as)e seus educadores;
Promover
atividades
educativas,
profissionalizantes, culturais, recreativas e
sociais, visando o desenvolvimento integral
dos meninos (as) e seus educadores num
processo de ação-reflexão-ação;
Reivindicar melhorias do Poder Público em
benefícios
dos
seus
associados
e
dependentes e suas famílias.
A promoção da cultura, defesa e
conservação do patrimônio histórico e
artístico;
A promoção gratuita da educação, com
participação de forma complementar;
Promover
atividades
educativas
e
profissionalizantes, culturais, recreativas e
sociais, visando o desenvolvimento integral
de crianças e adolescentes e seus
educadores num processo de ação-reflexãoação.
Promover, oferecer e desenvolver atividades
ocupacionais para crianças e adolescentes
em situação de risco e vulnerabilidade social;
promover, oferecer e desenvolver ensino
técnico profissional e profissionalizante
como instrumento de inclusão no mundo e
no mercado de trabalho; promover, oferecer
e desenvolver atividades de promoção social
através da educação para o exercício da
cidadania por meio da educação ética,
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democrática e religiosa; entre outros
09

Associação de Escoteiros de Gravatá Sede foro: Rua Manoel Vicente Ferreira, 105 – Porta Florada – Atividades de associação de defesa de

10

Associação
Luterana
Pródesenvolvimento e universalização
de direitos sociais – Pró-Ludus O
Caminho

11

CIEE – Centro de Integração empresa
Escola de Pernambuco

Gravatá
Sede provisória física: Rua Maria Oliveira da Conceição, 76 –
Bairro Ana Kátia – Gravatá
Fone: (81) 9.9228-0801
e-mail: escoteirosdegravataaeg@oulook.com
Rua Edvaldo Pires da Silva, s/nº - Lot. Riacho do Mel – CAIC –
Gravatá PE
Fone: (81) 3533-8808
e-mail: proludusocaminho@hotmail.com
Avenida Joaquim Didier, 343 – Cruzeiro - Gravatá

direitos sociais;
Atividades de organizações associativas
ligadas à cultura e à arte, ao esporte e lazer,
ao meio ambiente, filantrópica e ao turismo,
destinada à prática do escotismo.
Desenvolver atividades de proteção e
promoção da Infância e Adolescência contra
as diferentes formas de abuso e exploração
sexual.
Programa Aprendiz Legal, Programa Estágio,
Programa de qualificação gratuita

VELÚZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente
COMDICA Gravatá
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