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Relatório 2020 

 

 

1. Início das Atividades - 03/02/2020 
• Período de organização e adequação dos espaços físicos. 

• Período para planejamento pedagógico e elaboração de cronograma. 

2. Retorno das atividades com as crianças - 17/02/2 020 
• Realizado reunião com os pais e responsáveis e rematrícula das crianças no Centro para Criança e 

Adolescente – Projeto CADE e no Projeto ABAPE – Formando Campeões. 

• Os atendimentos foram realizados com atividades socioeducativas, quatro refeições ao dia e aulas de 

artes marciais. 

3. Ultimo atendimento por conta da pandemia - 23/03 /2020. 
• Os atendimentos foram suspensos devido ao risco de contaminação pelo Covid19.  

• Por conta da pandemia encerramos o contrato de trabalho (experiência) em 30/03/2020 da colaboradora 

Camila e do colaborador Fernando. 

• A organização optou por realizar adiantamento de férias coletivas para os funcionários. 
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• Foi mantido o contrato com os prestadores de serviço que assinaram documento comprometendo-se a 

dar as aulas após o período de isolamento. 

AÇÕES 
1) Doe Com Amor 

Projeto nascido no início da Pandemia para atender as demandas da Comunidade com relação à 

alimentação. Principal objetivo é o combate à fome em momento de crise de saúde e econômica. A 

princípio iríamos atender apenas as famílias das crianças matriculadas no projeto CADE e nas atividades 

de artes marciais Taekwondo e Karatê, mas devido a grande procura por pessoas que perderam seus 

empregos, jornadas de trabalho reduzidas, resolvemos atender toda a comunidade cadastrada na ABAPE. 

 

• A ABAPE efetuou cadastro de 2.567 famílias para recebimento de auxílio de cesta básica, 

mapeando suas condições através de ficha de inscrição onde pudemos classificar (pessoas com 

necessidades especiais, idosos, refugiados, trans, mães solo e outras). Fazendo uma média de 

quatro pessoas por famílias atendemos cerca de 10.268 pessoas direta e indiretamente. 

 

 

*neste dia fizemos 350 inscrições para recebimento de cesta básica 

• 3.708 Cestas básicas doadas para famílias até 22/12/2020 (56.236 Toneladas). Valor total em 

dinheiro R$ 222.480,00. 

 
• 329 Cestas básicas repassadas para outras organizações. Valor total em dinheiro R$ 19.740,00. 
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• A campanha que lançamos nas redes sociais arrecadou em dinheiro  R$ 97.645,00 para a compra 

de cestas básicas. 

 
• Contamos com a parceria da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Subprefeitura 

Penha, Subprefeitura Aricanduva e Programa Cidade Solidária. 

 
2) Ações Emergenciais – Incêndio Kampala 
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A ação reliazadas pela ABAPE teve inicio no dia 29/08 após incêndio em uma de nossas comunidades. 

Foram atendidas 54 famílias.  A ABAPE lançou campanhas para arrecadação de recursos financeiros, 

alimentação, roupas, móveis e eletrodomésticos e buscou parcerias. 

1. ABAPE 

a. Foi arrecadado R$ 4.568,36 em dinheiro até o dia 10/09. 

b. Esteve no local para identificar as famílias atingidas e ceder cartão de identificação para 

auxílio direto na ABAPE. Com o cartão a família pôde usar o espaço para tomar banho, 

receber marmita, escolher roupas e calçados que recebemos e solicitar itens como móveis, 

eletrodomésticos, utensílios de cozinha, leite e fraldas.  

 

 

 

2. CORINTHIAS 

A ação possibilitou parceria com o Esporte Clube Corinthians Paulista que colocou a ABAPE no 

plano de distribuição de doações deles. 

 

 

3. CÉU TIQUATIRA 
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A ação aproximou ABAPE e CÉU Tiquatira que realizaram um grande evento para doação dos 

itens arrecadados para as famílias de baixa renda. A ação contou com a presença de serviços da 

saúde para orientações e vacinação, poupa-tempo entre outros. Foram atendidas no evento cerca 

de 2.000 pessoas. 

 

3) Preservação do meio Ambiente 

 Abape preocupada com o meio ambiente se tornou um ponto de coleta de óleo de 

cozinha usado. Uma empresa do setor passa assim que solicitada para recolher. 

 

 Criação de uma horta vertical por alunos de Administração de Empresas da Etec Martin 

Luther King. 

 

 

4) Natal Solidário 

Todos os anos na época de Natal a Abape faz uma campanha para presentear todas as crianças inscritas 

em todas as atividades do projeto. Este ano 180 crianças e adolescentes foram presenteadas. Valor médio 

dos gastos foi: R$ 27.000,00. 
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5) Grupos Terapêuticos 

 

• Grupo de Gestantes  - o grupo foi direcionado por duas estudantes de psicologia da Unicid e 

contou com a participação de 10 participantes que receberam visita domiciliar, fraldas e leite. 

• Grupo de mães de criança até 2 anos  - O grupo também foi conduzido por duas estudantes de 

psicologia e teve a participação de 10 mães que também receberam fraldas e leite em cada 

encontro. 

 

 

 

• Grupo de adolescentes  - Coordenado por estudantes de psicologia o grupo atendeu cerca de 10 

adolescentes semanalmente. 
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• Grupo de funcionários  - Semanalmente os funcionários da Abape participaram de grupo 

terapêutico para falar de questões relacionadas ao mundo do trabalho e família. 

• Grupo de mães de crianças matriculadas na Abape  - O grupo teve a participação de 5 mães e 3 

estudantes de psicologia. 

• Atendimento psicológico individual -  Foram 6 pessoas atendidas no modelo clínico individual em 

caráter semanal. Os atendimentos foram realizados por psicóloga voluntária disponível as quartas-

feiras. 

PROJETOS 

Nota Fiscal Paulista 

• A arrecadação de notas (cupons fiscais), foi intensificada, tendo novos pontos de coleta como a 

loja da Centauro Penha e Cacau Show loja Extra Marginal entre outras.  

• Hoje temos 9 estabelecimentos recolhendo cupons fiscais para a ABAPE. Confeccionamos 10 

urnas (pequena e grande) para colocarmos em comércios da nossa região. A captação das notas 

no sistema tornou-se mais rápida com a compra do leitor de códigos de barra e QR Code, e 

atualmente contamos com  voluntários fixos na ABAPE (Utilizando a sala de informática). 

• Hoje são 64 voluntários que digitam nota fiscal paulista. A suspensão das atividades por causa da 

pandemia tivemos um número menor de pessoas digitando mas mesmo assim captamos para a 

associação R$ 56.192,09. 

 



 

8 

 

Heróis Usam Máscaras 

Projeto nascido no início da Pandemia para a distribuição gratuita de máscaras para a população 

em contexto de vulnerabilidade social para proteger da contaminação do Novo Coronavirus. O Projeto 

também teve o objetivo de geração de renda para profissionais costureiros das comunidades. 

• Contratação de 75 pessoas para a produção de máscaras, recebendo R$1,20 a cada máscara 

produzida. 

• R$0,30 de cada máscara produzida foi direcionada para a ABAPE. 

• Foram arrecadados e distribuídos entre as costureiras e costureiros da comunidade e para a 

ABAPE R$ 180.000,00. 

• Foram produzidas 120 Mil máscaras e repassado R$ 144.000,00 para os profissionais da costura 

• A ABAPE arrecadou com o projeto cerca de R$ 36.000,00. 

• Foram mais de 50 Comunidades e Serviços sócios assistenciais beneficiados com as máscaras 

gratuitamente 

• O Projeto teve inicio em Junho e término em Julho 

• Parceria com Centro Paula Souza, Instituto Tide Setubal e três grandes bancos (Santander, 

Bradesco e Itaú).  
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ABAPE – Formando Campeões 

 

� Parceria Centauro 

O Projeto teve inicio em 2020 com parceria com a Centauro. Foi repassados R$ 40.000,00 para a Abape 

investir no Esporte, sendo eles Taekwondo, Karatê, Muai Thay e Futebol. 

 

 

Atividades 

 

1) Foram contratados os profissionais de artes marciais (R$ 25,00 h/a) 

2) No inicio da Pandemia as atividades foram suspensas, mas foi mantido o pagamento dos 

profissionais que assinaram termo de compromisso para reporem as aulas posteriormente. 

3) Início de Junho foi aplicado o modelo de aulas online, Agosto iniciamos as atividades ao ar 

livre no Parque Tiquatira. 

 

 

 

4) Centauro confeccionou caixa para captação de cupons fiscais (Nota fiscal paulista) em sua 

loja no Shopping Penha; 
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5) Centauro realiza capacitações com nossos funcionários e RPA’s semanalmente, com temas 

como Marketing, redes sociais, captação de recursos, leis de incentivo e outros. 

6) Centauro também realiza repasses de roupas e equipamentos para utilização em atividades 

ou para disponibilizar em bazares. 

7) Centauro também doou 50 cestas básicas e 500 máscaras para a campanha Doe Com 

Amor. 

 

 

� Parceria Subprefeitura Penha 

Entrega simbólica do espaço onde em breve será a sede do Centro Esportivo Formando Campeões da 

Associação Batista da Penha. 

 

 

AMOR, VIDA E MUSICA – Abape tocando vidas 

 

Projeto cultural aprovado pela Secretaria Especial de Cultura para captação de recursos via Lei Federal de 

Incentivo à Cultura. Pronac: 202998 Amor, Vida E Música- Oficina instrumental, Coro e Orquestra. O 
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projeto beneficiará 90 jovens na faixa etária de 11 a 16 anos, das comunidades carentes do bairro da 

Penha de França, zona leste de São Paulo. Terá duração de 12 meses 

Captação feita através de doações de Pessoas Físicas e Jurídicas através do Imposto de Renda. Valor do 

projeto: R$199.560,56. 

 

CURSOS 

Em Outubro de 2020 realizamos parcerias importantes com o Centro Paula Souza e Fundação Paulistana 
para a execução de cursos profissionalizantes de curta duração em resposta ao aumento de situações de 
riscos enfrentadas especialmente pela população mais jovem, que visivelmente em nossas comunidades 
localizadas na Penha, teve um aumento significativo em demandas de saúde mental como a depressão 
usa de drogas e entorpecentes, participação no tráfico de drogas e gravidez na adolescência. Os cursos 
obedeceram a todas as medidas sanitárias indicadas pela OMS e ministério da saúde e tiveram sua 
finalização no dia 18/12 de 2020. Tudo foi inteiramente gratuito Os cursos oferecidos foram: Pizzaiolo; 
Montagem e manutenção de veículos sustentáveis (Bike, skate e patins); Elétrica Predial de baixa 
intensidade; Informática básica e Corte e Costura. 

1. Pizzaiolo - Em agosto foi realizado curso de Pizzaiolo oferecido por Daniel Guidi e Renato di 
Marco, participaram 10 pessoas, curso de quatro dias 16 horas, no final do curso houve certificação 
e a prova final foram confeccionadas 50 pizzas para doação à comunidade(Idosos) que também 
receberam uma cesta básica oferecida pelos patrocinadores do curso. 

 
2. MOVE – Montagem e manutenção de veículos sustent áveis (Bike, skate e patins). Curso 

oferecido pela Fundação Paulistana, capacitou 20 pessoas com mais de 14 anos. 
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3. Elétrica Predial de baixa intensidade.  O curso também oferecido pela Fundação Paulistana 

formou 20 pessoas com mais de 16 anos. 

 

4. Informática básica.  Este curso oferecido pelo Centro Paula Souza formou 24 pessoas com mais 

de 16 anos. 

 

5. Corte e Costura.  O curso oferecido pelo Centro Paula Souza foi executado na própria ETEC 

Tiquatira, mas contou com a ABAPE para a divulgação e inscrição dos candidatos. Foram 25 

pessoas formadas. 
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Alguns destes e outros cursos possivelmente voltarão a acontecer no espaço da ABAPE a partir de 

fevereiro/21, enquanto as atividades do CCA – Projeto CADE, não retornarem a normalidade. 

Orçamento Realizado 2020 
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Informações interessantes de impacto em nossa comun idade em 15 anos de existência da 

Associação Batista da Penha. 

• Foram servidas cerca de 1.205.580 refeições; 

• Estima-se que passaram pelo Projeto cerca de 4 Mil crianças e adolescentes; 

• Cerca de 24.400 atendimentos à famílias entre visitas domiciliares e atendimento na ABAPE mais 

os atendimentos de 2020 por conta da pandemia atingimos a marca de 26.967 famílias fazendo a 

média de 4 pessoas por família atingimos uma marca de 107.868 pessoas diretamente atendidas 

pela Associação. 

• Cerca de 3.600 cestas Básicas distribuídas em 15 anos somando 61.200 Toneladas. Atualmente, 

somando com os recursos da ação Doe com Amor 2020, onde distribuímos para as famílias 3.708 

cestas e 329 cestas para outras organizações totalizamos 7.637 cestas 129.820 Toneladas de 

alimentos doados. 

 

Outras parcerias que tivemos no decorrer do ano de 2020 em plena pandemia 

 

 

MANTENEDORES - PARCEIROS  

 


