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1. Quem Somos:
O Projeto Integral de Vida – Pró-Vida é uma instituição civil de direito privado, de caráter filantrópico e assistencial, sem 

fins  lucrativos.  O  objetivo  do  Pró-vida  é  possibilitar,  através  de  ações  socioeducativas,  o  desenvolvimento  integral  de 

crianças  e  dos  adolescentes  nos  aspectos  físico,  psíquico,  social,  cognitivo  e  emocional,  sem  desassociar  o  cuidar  e  o 

educar, trazendo a família para uma efetiva participação junto à instituição, a fim de assistir às crianças e adolescentes 

em situação de risco e/ou vulnerabilidade.

 

Iniciado em 1986, o Pró-Vida desenvolve ações voltadas para crianças e adolescentes, partindo da premissa de que são 

indivíduos  com  direitos  e  deveres  individuais  e  coletivos,  considerando  sua  condição  peculiar  de  pessoas  em 

desenvolvimento,  conforme  preceitos  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente-ECA  (1990).  Todas  as  atividades  são 

desenvolvidas  com  foco  no  desenvolvimento  da  sociabilidade,  solidariedade  e  respeito  mútuo,  possibilitando  a 

ampliação do universo informacional e cultural das crianças e adolescentes através do lazer, esporte e o cuidado.

 

Nosso espaço é amplo, criativo e cheios de possibilidades. Neste sentido, os atendimentos realizados no Projeto Integral 

de Vida - Pró-Vida tornaram-se referência para as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social demandantes 

de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes residentes no Recanto das Emas/DF.

 

 

 

 

❤  Realizar  atendimentos  especializados  para  crianças  e  adolescentes,  estimulando  hábitos  saudáveis,  contato  com  a 

natureza, promovendo a sustentabilidade e cidadania.

❤ Integrar parceiros, serviços e programas em prol da atenção integral à criança e adolescente;

❤ Oferecer espaço de lazer amplo e criativo, salubre e seguro;

❤ Garantir segurança alimentar as famílias em situação de vulnerabilidade.

1.1 Nossa Missão

1.2 Nossa Contribuição para os ODS
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2. Caracterização do Território 
O Pró-Vida está localizado no Recanto das Emas-DF, que, segundo os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – 

PDAD  2015  possui  uma  população  urbana  estimada  de  145.304  habitantes,  a  maior  parte  é  constituída  por  pessoas  do  sexo 

feminino,  51,15%.  Do  total  de  habitantes  dessa  Região  Administrativa  (RA),  49,07%  estão na  faixa  etária  de  25  a  59  anos.  As 

crianças  de  zero  a  14  anos  representam  21,12%  e  os  idosos  9,18%.  Segundo  a  pesquisa,  a  classificação  de  raça  revela  que  a 

maioria dos responsáveis se declarou de cor e/ou raça parda/mulata, 61,89%, pretos 7,01%, e os que se declaram de cor branca 

representam 30,94%. As demais cores/raça são pouco representativas ou inexistentes.

Quanto  ao  nível  de  escolaridade,  sobressai  a  categoria  dos  que  possuem  ensino  fundamental  incompleto  com  38,48%  e  o 

ensino médio completo, 23,03%. No tocante à ocupação dos moradores do Recanto das Emas, observa-se que, entre os acima 

de  10  anos  de  idade,  49,55%  têm  atividades  remuneradas,  enquanto  15,00%  são  estudantes  e  8,57%  encontram-se 

desempregados.  No  que  diz  respeito  à  ocupação  remunerada,  o  setor  Serviços  absorve  cerca  de  90%  dos  ocupados,  sendo 

28,57% no Comércio, 26,25% nos Serviços Gerais e apenas 8,80% na administração pública. A Construção Civil representa 9,88% 

e os Serviços Domésticos, 5,90%

Ainda  segundo  a  mesma  pesquisa,  a  renda  domiciliar  média  apurada  foi  da  ordem  de  R$  2.747,59,  correspondente  a  3,49 

salários  mínimos  (SM),  e  a  renda  per  capita  foi  de  R$  803,92  (1,02  SM).  Ao  analisar  a  distribuição  da  renda  domiciliar  bruta 

mensal, segundo as classes de renda, com base em múltiplos de salários mínimos, verifica-se que as classes mais expressivas 

são a classe de renda de mais de dois a cinco salários mínimos, 47,45%, de um a dois SM, 23,44% e de cinco a 10 SM, 11,50%. Na 

RA, em apenas 0,29% dos domicílios foram encontrados moradores que vivem com rendimentos acima de 20 salários mínimos.

Outro  dado  relevante  aparece  em  outra  pesquisa  do  mesmo  instituto  em  outro  período  -  PDAD  (2013)  –  que  trata  sobre 

atividades extracurriculares, que apontam no Recanto das Emas pelo menos 97,10% da população declararam não frequentar 

nenhum tipo de atividade extracurricular.  Quando a mesma população foi questionada sobre práticas esportivas, apenas 18% 

dos entrevistados realizam alguma atividade com frequência e apenas 10,1%, frequentam espaços esportivos.

Os  atendimentos  realizados  no  PROJETO  INTEGRAL  DE  VIDA  –  PRÓ-VIDA  tornaram-se  referência  para  as  famílias  em 

situação de vulnerabilidade e risco social demandantes de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes residentes no 

Recanto das Emas-DF.

 

 

Segundo  dados  do  IPEA  (2014)  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  nas  quadras  com  concentração  de  famílias  carentes  ( 

Q508, Q510 e Q511) da cidade do Recanto das Emas é de 0,616. Índice igual aos encontrados na Vila Santa Luzia (Estrutural) e 

alguns bairros de São Sebastião, sendo considerado o mais baixo de todo o DF. Porém, nos últimos 8 anos, as cidades Estrutural 

e São Sebastião tem sido tratadas como áreas prioritárias para execução de políticas públicas e muitos recursos e projetos tem 

sido trabalhado nessas regiões. O mesmo não aconteceu com a Cidade do Recanto das Emas que atualmente possui apenas um 

local de atendimento para crianças e adolescentes com atividades no contra turno escolar que funciona na Granja das Oliveiras 

e que não consegue alcançar essas quadras com maior vulnerabilidade.

Segundo  o  Ministério  da  Saúde  a  atividade  física  é  indispensável  para  o  crescimento  e  desenvolvimento  de  crianças  e 

adolescentes. No entanto, hoje em dia, está cada vez mais comum muitas crianças e adolescentes passam longos períodos do 

dia sem fazer qualquer atividade física diante de um aparelho de TV, celulares e tablets. Segundo o ministério, essa inatividade 

pode ocorrer apenas por falta de oportunidades de lazer ou práticas esportivas. É fato, está cada vez mais difícil competir com 

essa nova rotina e é indispensável propostas diferenciadas que envolvam e despertem interesse neste público.

Em comunidades carentes esse tipo de situação ainda envolve outros elementos, o número elevado de risco de violência além 

de situação de aliciamento de crianças e adolescentes ao uso de drogas e envolvimento no tráfico, e, muitas famílias optam em 

manter seus filhos cada vez mais tempo em casa em condições desfavoráveis ao seu desenvolvimento.

O  Pró-Vida  acredita  que  o  esporte  é  uma  ferramenta que  consegue  atrair  não  só  as  crianças,  mas  proporciona  um 

envolvimento familiar que é fundamental para a formação e desenvolvimento do aluno. Além disso valores como respeito ao 

próximo, espírito de equipe e disciplina, são transmitidos através destas atividades.

 

2.1 Relevância do Pró-Vida para o Território
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Saúde Integral

 3. Primeira Infância

A  Educação  Infantil  é  ofertada  em  parceria  com  a  SEEDF  –  Secretaria  de Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal,  em 

período integral em formato creche.  Esse atendimento acontece de segunda a sexta-feira,  das 7h30 horas às 17h00. Além 

das  atividades  pedagógicas,  as  crianças  realizam  atividades  esportivas  como  ballet,  futebol  e  natação.  Durante  sua 

permanência na instituição, todas as crianças recebem 5 refeições e demais cuidados inerentes a sua faixa etária.

Iniciamos  está  parceria  em 2017  e  atualmente  temos  8  salas  de  aulas  atendendo 198  crianças  entre  3  e  5  anos.  Todos  são 

oriundos da rede pública de ensino da cidade do Recanto das Emas-DF. 

 

O  diferencial  do  Pró-Vida  é  atender  além  das  necessidades  educacionais  considerando  a  integralidade  da  criança.  Neste 

sentido, articulamos uma rede de parcerias e assim tem sido possível atender nossas crianças nas seguintes áreas:

 

❤ Desenvolvimento: Atendimento psicopedagógico e fonoaudiológico;

❤ Saúde: Atendimento médico e odontológico;

❤ Proteção: Política de Proteção a Criança, campanhas e palestras;

❤ Assistência Social: Atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

 

Todas estas  atividades acontecem através da consolidação de uma rede de parceiros que envolvem: Osc's,  Poder público, 

Judiciário, redes de serviços locais, empresas e profissionais voluntários.

3.1 Educação Infantil

3.2 Plenarinha
A Plenarinha é um evento organizado pela SEEDF e visa o protagonismo infantil. Em sua sétima edição, a CRE do Recanto 

das  Emas  organizou  a  etapa  local  reunindo  todas  as  crianças  de  Educação  Infantil  da  cidade  em  parceria  com  o  Projeto 

Integral  de  Vida  -  Pró-Vida.  Este  evento  aconteceu nos  dias  11  e  13  de  setembro de  2019  e  teve  como tema "Brincando e 

encantando com Histórias.

Em  dois  dias  foram  atendidas  2.600  crianças  com  faixa  etária  entre  2  e  6  anos  através  de  brincadeiras,  contações  de 

histórias e muitas brincadeiras. 
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Saúde Integral

4. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

 

Quando se fala em desenvolvimento integral da criança e do adolescentes é inerente a abordagem da importância das atividades 

de lazer e práticas esportivas. Assim sendo, o Pró- Vida é referência para as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social 

demandantes  de  serviços  socioeducativos  do  Recanto  das  Emas-DF.  Neste  sentido,  realizamos  atendimento  de  Escolinha  de 

Futebol e Rugby, às terças e quintas feiras, em contraturno escolar, nos período matutino e vespertino. Através destas atividade 

também oferecemos:

❤  Transporte;

❤  Alimentação;

❤  100% gratuidade.

O objetivo da escolinha de futebol é promover, através do esporte, o desenvolvimento social e físico de crianças e adolescentes 

oriundos de famílias carentes da cidade. Através desta atividade atendemos 120 meninos e meninas, com idade entre 07 e 17 anos, 

entre os meses de janeiro e dezembro de 2019. 

 

4.1 Escolinha de Futebol e Rugby

4.2 Colônia de Férias
O Pró-Vida realizou 2 Colônias de Férias nos meses de julho e dezembro de 2019. Todas as atividades realizadas tiveram caráter 

socioeducativo de estímulo à práticas esportivas e promoção de hábitos saudáveis para 240 crianças e adolescentes, entre 07 e 12 

anos, oriundos de famílias carentes que moram no Recanto das Emas-DF.  

❤  Transporte;

❤  Alimentação;

❤  Distribuição da camisa da colônia de férias;

❤  100% gratuidade.

Cada edição teve duração de 10 dias e  todas as atividades propostas aconteceram com o foco à convivência.  Para isso,  todas as 

atividades foram pensadas de forma a utilizar os espaços disponíveis na instituição, ampliando as possibilidades de ações. Estes 

eventos foram patrocinados pelo Instituto Bancorbrás.
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4.3 Copa Criança
Realizamos a Copa Criança- Pró-Vida que aconteceram competições com 3 categorias sendo: Sub 09, Sub 11 e Sub 13. Participaram 

6 times em 08 rodadas, com 21 jogos por categoria, totalizando 63 jogos. Participaram da Copa Criança times de outros trabalhos 

sociais  que  atendem  famílias  carentes.  Os  jogos  aconteceram  aos  sábados,  entre  os  meses  de  agosto  à  novembro  de  2019, 

alcançando cerca de 400 crianças e adolescentes. Estes eventos foram patrocinados pelo Instituto Bancorbrás.



4.4 Registro de Atividades

Pró-Vida Campeão do Torneio de 
Beach Rugby - FBRu realizado no 

Parque da Cidade-DF. 
Abril/2019

Festival de Rugby- Pró-Vida.
Maio/2019

Primeira Edição da Colônia de 
Férias- Pró-Vida

Julho/2019

Rugby Fun Day que foi organizado 
pela American School of Brasília.

Agosto/2019

Participamos do Festival de Rugby 
em Joanapolis - GO

Dezembro/2019

Participamos da Campanha Troco 
Solidário- COMPER

Novembro e Dezembro/2019

Atendimento Médico e Odontológico
Agosto/2019

Abertura da Copa Criança
Agosto/2019

Segunda Edição Colônia de Férias
Dezembro/2019

Visita a Fábrica da Coca-Cola.
Dezembro/2019

Encerramento da Copa Criança
Novembro/2019

Comemoração Dia das Crianças
Rodízio de Pizza

Outubro/2019
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 Nossa rede de Parceiros
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Nossa rede de Parceiros
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Nossa rede de Parceiros
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Nossa rede de Parceiros

Nosso Muito
Obrigado!!!
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Seja um!

Saiba Mais
/Projetointegraldevida @providadf @providadf Projeto Integral de Vidawww.providadf.org /Projetointegraldevida


