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1.DADOS INSTITIJCIONAIS

Associate Assistencial e Educacional Filhos do Rei

CNPJ: 02.378.171/0001-84

Endere9o: Rua Joao Ramalho 1282, Perdizes

CEP: 05008-002 Sao Paulo -SP

Telefones: 2362-3071/2362-3042

Site. wvwv. filhosdorei-com.br

E-mail: associaeaofilhosdorei@gmail.com

Presidente: Daniel Francisco de Souza

CPF: 165.958.468-02

RG: 17.974.182-2
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Associagao Assistencial e Educational Filhos do Rei 

Rua Joao Ramalho, 1282 Perdizes - SP CEP 05008-002

Fone: (11) 2362-3042 CNPJ: 02.378.171/0001-84

E-mail: associacaofilhosdorei@qmail.com

l.lntrodu^ao

PROJETOS ASSOC I AC AO ASSISTENCIAL E EDUCAC1GNAL FILHOS DO REI

Atuante desde 2001, a Associate Assistencial e Educacional Filhos do Rei, tem como 

objetivo suprir as necessidades assistenciais de milhares de pessoas. Atuamos na area de 

Capelanias. Hospitaler, Cemiterial, Abrigos, Prisional, Parlamentar, Albergues, Aldeias 

Indigenes, Casa de Recupera^ao, Asilos, For9as de Seguran^a, Pessoas em situa^ao de Rua, 
Clown (palha^aria).

Hoje assistimos 58 institu^oes, com 128 visitas ao mes, possuindo 422 voluntarios e 

4840 vidas sendo alcan^adas diretainente, fora as familias envolvidas nos projetos.

Essa assistencia intensificou devido a pandemia, principalmente com familias e pessoas 

em situa^ao de rua que sao assistidos com marmitas, cobertores e cestas basicas (cestas no caso 

de fain ilia sem renda ou renda reduzida).

Outros eventos e a^des tambem sao realizados em diversas institui^des parcerias, a 

exemplo Campanha de invenio com abrigos visitados por nos, onde abrigam crian^as de 0 a 17 

anos em situa9ao de vulnerabilidade. Essa 3930 consiste em urn conjunto de agasalho para 

aquecer essas crian9as no invenio.

Nas aldeias realizamos atividades recreativas e assistencialismo dentro das possibilidades.
Nas casas de recupera9ao assistimos os adictos com palestras, alimentos quando doados e

roupas.

Tambem administramos um Centro de Edtica9ao Infantil com parceria com a Prefeitura 

de Sao Paulo, atendendo 69 cn30935 de 0 a 4 anos.

Enfim, atuamos em todos setores sociais existentes.
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3. Missdo, VisSo e Valores

Fazer a diferen<?a na vida de milhares de pessoas, compartilhando o amor, carinho e esperan^a por 
meio de a9oes de assistencia e investimento social.

4. Publico Alvo, Voluntarios e Institui^oes Assistidas

Institui^oes assistidasVisita
Mes

Total de 

Instituigdes
Membros

FixesCapelania

Asilos 45 10 10 Maria Maria
ILPI Caninde - SP

Ondina Lobo - Santo Amaro

ILPD Parada Inglesa - SP 

Arco Baleno - Horto Florestal - SP

Lar Crystal - Freguesia do O - SP

Vo Zelinda-Av. Mutinga

Lirio da Paz - Pq.Sao Domingos - SP

Lar da Freguesia - SP

Cam in ho das Rosas

f

Aldeias 14 02 05 Tekoa Pyau (Jaragua)

Tekoa itakupe (Jaragua 

Tekoa Itu (Jaragua)

Krukutu (Parelheiros) Brilho do Sol

Parlamentar 8 1 1 ALESP e Brasilia
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Casa de 
Recuperate

20 3 2 APRISCO - Casa de recuperat0 
feminina

APRISCO - Casa de recuperato 
masculine

Jovens era 
Conflito com a

96 56 14 Feminino:

Casa Parada de Taipas 

Casa Cluquinha Gonzaga 

Casa Ruth Pistori

Lei

i

Masculine:

Casa Bom Retire

Casa Ipe

Casa Jatoba

Casa Jardim Sao Luiz I

Casa Cedro

Casa Nova Areeira

Casa Pirituba

Casa Osasco I

CasaOsasco II

Casa Jardim Sao Luiz II

Casa Nova Leopoldina

6 2 Presidio CDPPrisional 10

Presidio CDP Maua

Hospitalar 40 6 2 Hospital Sao Paulo

PSM - Pronto Socorro Municipal 
Freguesia do 6

Cemiterial 9 2 I Cemiterio Sao Pedro - Vila Alpina

For^a de 
Seguran^a

2 4 1 Complex© Administrative da PMSP
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Colegio Brasil 

Colegio Vida 

Colegio Filhinhos do Rei 

Institute infantil Pirulito Azul

6 6Escolar 7

Ber^io Escola Esfera

Escola Sol da Vida

29Abrigos
(SAIGAS)

86 14 Casa Expediyoes

Casa Ronald

Abrigo Ipiranga 

Abrigo Santana 

Solid Rock

Taiguara

Brooklin (Ear 2) 

Brooklin (Ear 3)

Damian

Heloisa de Freitas

Casa da Crian9a 

Abrigo Sao Rafael

Mae Eeionaria

Roberto Borghi

Pessoas em
Situa^ao de rua

20 Regiao Central e Zona Oeste de Sao 
Paulo

i
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Associagao Assistencial e Educacional Filhos do Rei

FILHOS DO REI Rua Joao Ramalho, 1282 Perdizes - SP CEP 05008-002

CNPJ: 02.378.171/0001-84Fone: (11)2362-3042

E-mail: associacaofilhosdorei@gmail.CQm

5. ATIVIDADES REALIZADAS

5.1. Cenfro de Educa^a© Infanfil Filhos do Rei

Ha mais de 30 anos no baino de Perdizes atendendo filhos de trabalhadores e inoradores da 
regiao, atendemos a 69 criangas de 0 (zero) a 4 (quatro) anos e de idade, sendo 16 (dezesseis) 
de bergario, no periodo integral das 07h30 as 17h30, oferecendo qualidade no atendimento, 
cuidando e respeitando a crianga, desenvolvendo suas competencias nos aspectos cognitivosT 
socio-afetivo e psicoinotor. Em Janeiro de 2013 houve mna mudanga em toda diretoria da 
Entidade mantenedora do CE1, com a mudanga da diretoria o CE1 passou por algumas 
refonnulagoes tanto no que diz respeito ao pedagogico, quajito no administrativo, visando a 
melhoria no atendimento.

A Entidade mantenedora passou por uma mudanga Estatutaria em maio de 2015 onde houve 
alteragao na denominagao, antes o nome da Entidade mantenedora do CE1 era Obra Beneficente 
e Assistencial Sao Jose e o CE1 chamado de Sao Jose. Apos a mudanga Estatutaria a Entidade 
passou a chamar Associagao Assistencial e Educacional Filhos do Rei e o CEI Filhos do Rei.

A Entidade possui uma parceria com a Secretaria Municipal da Educagao.

O Projeto e muito importante na regiao de Perdizes, muitos trabalhadores sao contemplados 
com o projeto. Em Janeiro de 2013 houve uma mudanga em toda diretoria da Entidade 
mantenedora do CEI, com a mudanga da diretoria o CEI passou por algumas reformulagoes 
tanto no que diz respeito ao pedagogico, quanto no administrativo, visando a melhoria no

O Projeto e muito importante na regiao de Perdizes, muitos trabalhadores sao contemplados 
com o projeto. O publico alvo sao filhos de trabalhadores e inoradores da regiao, criangas de 
abrigos e criangas em situagao de risco.

Muitas familias saem por volta das 05h30 da manha de casa, nesse horario nao tern escola aberta 
proxima as suas residencias para deixarem seus filhos, essas familias chegam por volta de 07h20 
na Creche/CEl e as 07h30 o portao e aberto para o acolhimento dessas criangas, apos deixarem 
seus filhos na Creche/CEI os familiares vao para os sens empregos, muitos sao, empregadas 
domesticas, porteiros, zeladores, balconistas, caixa, recepcionistas, entre outros.

Algumas familias moradoras da regiao tambem necessitam do projeto, pois o valor de 
Escola Infantil particular no bairro gira em tomo de R$ 1.000,00 a R$ 1.700,00 por mes, saindo 
do planejamento financeiro familiar.

uma
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Associagao Assistencial e Educational Hlhos do Rei

filhosdoREI Rua Joao Ramalho, 1282 Perdizes - SP CEP 05008-002

CNPJ: 02.378.171/0001-84Fone: (11)2362-3042

E-mail: associacaofilhosdofei@gmail.com

Atender com respeito, carinho e dedicavao, oferecendo «m atendimento de qualidade as 
crian^as e seus familiares, oferecer um lugar onde os responsaveis possam deixar seus filhos 
com seguran9a e tranquifidadc, enquanto estao trabalhando.

Temos o objetivo de ampliar o atendimento e abrir outras unidades na regiao.

5.2. Distribuivao de cestas basicas e kit higiene

A distribui^ao de cestas e kit higiene e feita atraves do Projeto Mana que consiste atender 
familias de baixa renda on sem renda alguma que se cadastram na Associa^ao e recebem durante 
3 meses consecutivos a ajuda e sendo necessario prorrogamos o prazo de recebimentos. Aiem 
dessas familias procuramos atender pessoas necessitadas em algumas comunidades, aldeias, 
asilos, casa de recupera^ao tambem recebem esse tipo de doa^ao. Junto aos PMs de Cristo 
doamos cestas em comunidades para promover mudan^a na visao da popula^ao em rela^ao as 
For9as de Seguran9a.

5.3. Doa9des de roupas

As roupas sao arrecadadas atraves de Campanhas e distribuidas em casas de recuper3930. 
pessoas em situa9ao de rua, albergues, asilos, abrigos, comunidades e pessoas que necessitarem.

5.4. Passeios

Fizemos um passeio na Cidade das Crian9as em Sao Bernardo do Campo com crian9as de 0 a 
17 anos em situa9§o de vulnerabilidade sob custodia judicial, acolhidas em SAIGAS. 
Programamos um passeio divertido com intuito de proporcionar um dia que na maioria dos 
casos nao teria essa possibilidade pelas conduces que se encontram.

Alugamos onibus, entregamos lanchinho de cafe da manha, lanche no al01090, lanchinho da 
tarde.
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Associagao Assistenciai e Educational Hlhos do Rei

HLHOS DO REI Rua Joao Ramalho, 1282 Perdizes - SP CEP 06008-002

CNPJ: 02.378.171/0001-84Fone: (11)2362-3042

E-mail: associacaofilhosdorei@qmail.com

5.5. Palestras

As pessoas assisfidas recebem palestras de Amor, Carinho, I’sperai^a, para serem 
transforniadas das suas realidades, reintegrando-as fisicamente, moralmente e 
psicologicainente, alem da ressocializa^ao por consequencia dessa reintegra^ao.

Varios temas sao abordados de acordo com o local, idade e necessidade dos atendidos.

Desde temas que falain de relates comportamentais a temas que envolvem partes psicologicas 
mais profundas. Palestras vocacionais, paia inserir no mercado de trabalho, jovens e pessoas 
que ja pensavam ter sua vida profissional perdida devido as situagdes ocasionadas no decorrer 
de suas vidas (Prisao, enfennidades, situagao financeira, entre outras situagoes)

Na Capelania Parlamentar sao realizadas palestras sobre as atribuigdes dos parlamentares e 
sobre eleigdes em gmpos e no Bola Radio, elaboragao e acornpanhamento de projetos de lei 
estaduais de utilidade publica, reunioes de oragao pelas autoridades dos 3 Poderes nas esferas: 
federal, estaduais e municipais, capacitagao de voluntaries na atuagao da Capelania 
Parlamentar.

Na Capelania Escolar sao feitos:

• Aconseihamento de familias, ftmcionarios e alunos;

• Palestras sobre assuntos interdisciplinares e temas de conscientizagao, como a prevengao ao 
consume de drogas, por exemplo;

• Palestras para formagao do corpo docente;

• Palestras de proflssionais qualificados para prevengao de saude dos funcionarios;

• Grupo teatral para animagao das criangas (clown);

• Em casos extraordinarios, assistencia com cesta basica, roupas e material pedagogico;

• Assistencia social e o incentive aos trabalhos voluntarios e filantropicos;

• Campanhas sociais de alimentos e roupas em datas comemorativas.
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5.6. Campanhas e Even to s

Durante o ano fazemos campanhas especificas voltadas para arrecada^ao de itens para 
distribui^ao nesses locals visitadas em Datas comemorativas, sendo uin dia diferenciado das 
demais visitas que ja sao feitas. Na maioria dos locals onde e pennitida a entrada levamos a 
palha^raria Clown que nos da suporte com o mundo da Arte.

SAICAS fazemos 4 campanhas: Pascoa, Invemo, Dia das Crian^as e Natal.

Na Pascoa arrecadamos bombons para atender as crian^as e adolescentes dos abrigos e tambem 
comunidades e Cei Filhos do Rei

A Campanha de invemo, arrecadamos roupas novas com os dados de vestimenta das crian^as 
e sao doados urn conjunto de frio.

No Dia da Crian^a, fizemos festas indi vidualizadas em cada abrigo. Os voluntarios fizeram cafe 
da manha especial, levaram alguma lembran^a, on ainda mesa de doces, junto a coordena^ao 
dos abrigos decidiram qua! o melhor tipo de comemora^ao poderia ser feito.

Na Campanha de Natal arrecadamos vestimentas completas e cal9ados (ambos novos), para que 
essas crian^as pudessem sentir o cuidado e carinho com el as, alem de passar urn Natal com 
roupinha nova.

Alem dessa Campanha, tambem participamos junto a Casa Ronald, que apoia crian^as em 
tratamento oncologico. Na Campanha que fazem do Me Dia Feliz, onde a renda de detenninado 
lanche nesse dia e revertida para ajtidar a manter essas casas de apoio e o Hospital GRAAC.

Nos da Associate Filhos do Rei ja visitamos essa casa 1 vez por mes, e quando come^a essa 
campanha vendemos antecipadamente os tickets desse lanche, e assim o dinheiro e revertido 
para o GRAAC e os tickets dos lanches sao doados para as entidades que atendemos que 
possuem crian§as, ou seja, os abrigos, comunidades recebem esses lanches, que na maioria nao 
possuem renda para comprar um lanche para sens filhos.

Todas as visitas sao fomeetdas cafe da manha ou lanche da tarde, recrea^ao, lazer ou palestras.

Asilos, doamos na Campanha de invemo luvas, fraldas, meiase creme hidratante para cuidado 
com a pele do idoso. Na Pascoa para o idoso que pode consumir doces entregamos bombons.

Aldeias: Pascoa - Entrega de chocolates

Festa das crian^as - Cafe da manha especial + entrega de brinquedos e doces

Festa de Natal - Cafe da manha especial + entrega de brinquedos e panetones para as 
mulheres indigenas.
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Em todas as visitas sao oferecidos cafe da manha, para mulheres indigenas ha doa^ao 
de roupas, fraldas e cesta basica.

Adolescentes: Futebol

Criangas: Recreate Infantil

Balcao: E a parte que adininistra, armazena, separa as doaQoes. O Projeto Mana inclui-se no 
balcao. Como e feito:

Administracao

O grupo e respoDsavel pelo controle dos alimentos disponiveis, or^amentos e compras destes, 
sob o aval das lideran^as das Capelanias.

Logistica

Esse grupo e responsavel pelo annazenamento dos alimentos e de todos os outros suprimentos 
recebidos, bem como o transporte ate os locals que as Capelanias precisarem. Tambem alua na 
distribui^ao das cestas basreas.

Recebendo doacoes

Alimentos: e registrada a entrada de todos os itens, atentando-se ao prazo de validade.

Roupas: e feita uma triagem de todas as pe<?as, separando-as entre masculina, feminina, infantil, 
cal^ados e acessorios. As roupas seminovas sao separadas para a realiza^ao de urn bazar, 
semelhante a urn brecho, como meio de gera^ao de renda para financiar atividades das 
Capelanias. As demais pe9as sao distribuidas conforme a demanda de cada Capelania.

Dinheiro: as quantias recebidas sao registradas e direcionadas imediatamente ao caixa das 
Capelanias, para suprir eventuais demandas. Elas sao utilizadas somente com aval da lideranga

Jovens em conflito com a Lei: Festa de Natal, Dia dos Pais, Dia das Maes, Festa de Pascoa e 
Festa do Dia das Crian^as. Onde sao feitas festas com musicas e lazer, palestras.

Pessoas em Situa^ao de Rua e Albergues: Campanha do cobertor para aquecer essas pessoas 
no invemo. Apos arrecada^ao de cobertores sao distribuidos em locals que sao assistidos por 
nos.
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5.7. Antes

O Bola Clown e composto por pessoas ligadas a arte, seja miisica, dan^a, tealro, fi gurino on 
maquiagem. Auxilia todas as Capelanias com arte clownesca (palha^os) e nao se restringe ao 
palha^o apenas, atna tambem como mimicos, com arte contemporanea, dan^a, vitrine viva, artes 
circenses, malabares e pirofagia, ein mas, pranas, hospitais, orfanatos, asilos, presidios e casas 
de reciipera9ao.

A partir de quatro colunas/equipes de clowns (uma para cada final de semana do mes). a 
proposta e levar alegria a diferentes lugares por meio das artes.

6. ( onsideracoes Finais

Nos da Associate Assistencial e Educacional Filhos do Rei atuamos em todas as 10 capelanias 
interdenominacionais existentes, atendendo diversos tipos de situates , cada uma sendo 
analisado individualmente para melhor acolhimento e assim a transformatpiio de cada vida.

Segue abaixo dados do que foi exercido em 2019:

Quantidade de pessoas atendidas diretamente: 4820 pessoas

Quantidade de pessoas alcan^adas indiretamente mais de 10000 pessoas.

Cestas distribuidas no ano de 2019: 1200 cestas

Institui^oes assistidas: 58 institui^des

Campanha de Pascoa: 2000 pessoas alcangadaslabrigos, Funda^ao Casa e asilos)

Campanha de Invemo: 250 crian^as atendidas

Campanha de Dia das Cnan9as: 250 crian9as atendidas

Campanha de Natal: 250 crian9as abrigos

Campanha Me Dia Feliz : 400 crian9as de abrigos e albergues
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Associagao Assistencial e Educacional Filhos do Rei
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Sao Paulo, 30 de novembro de 2021
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CPF: 165.958.468-02
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l.Introducao

PRO.I KTOS ASSOC I AC AO ASS1STENCIAL E EDUCACIOINAL FILHOS DO REI

Aluanle desde 2001, a Associa^ao Assistencial e Edueacional Filhos do Rei, tem como 

objelivo suprir as necessidades assistenciais de milhares de pessoas. Atuamos na area de 

Capelanias: Hospitalar, Cemiterial, Abrigos, Prisional, Parlamentar, Albergues, Aldeias 

Indigenas, Casa de Reeupera^ao, Asilos, Formas de Seguran9a, Pessoas em situa^ao de Rua, 

Clown (palha^aria).
Em 2020 assistimos 55 inslitui^oes, com 121 visit as ao nies, possuindo 422 voluntarios e 

5400 vidas sendo alcan^adas diretamente, fora as familias envolvidas nos projetos.
Essa assistencia intensificou devido a pandemia, apesar de ter diminuido algumas 

institui^oes o numero de solicita^ao de doa^oes aumentou por parte de pessoas de baixa renda ou 

sem renda alguma. Tam be m atendemos pessoas em situate de rua assistidos com marmitas, 

cobertores e cestas basicas (cestas no caso de familia sem renda ou renda redu/ida).

Eventos e a^oes tambem sao realizados em diversas institui^oes parcerias, a exemplo 

Campanha de invemo com abrigos visitados por nos, onde abrigam crian^as de 0 a 17 anos em 

situaQao de vulnerabilidade. Essa a^ao consiste em um conjunto de agasalho para aquecer essas 

crian^as no invemo. Muitas agoes tivemos que apenas deixar a doa^ao sem poder entrar na casa.

Nas aldeias realizamos atividades recreativas e assistencial ismo dentro das possibilidades.
Nas casas de rccuperavao assistimos os adictos com palestras, alimentos quando doados e

roupas.

No Centro de Educagao Infantil Filhos do Rei as aulas foram suspensas e apenas 

transmissoes online.

Enfim, atuamos em todos setores sociais existentes.
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3. Missao, V isao e Valores

Fitzer a diferen^a na vida de milhares de pessoas, compartilliando o 

meio de a^des de assistencia e investimento social
amor, carinho e esperan^a por

4. Publico Alvo, Voluntaries e Instituicdes Assistidas

Institui^des assistidas1 otal de 

Instituigoes
Membros Visita 

Fixes MesCapelania
Maria Maria

ILPI Caninde - SP

Ondina Lobo - Santo Amaro

10 1045Asilos

ILPD Parada Inglesa - SP
Arco Baleno - Horto Florestal - SP

Far Crystal - Freguesia do 6 - SP

Vo Zelinda-Av. Mutinga
Lirio da Paz - Pq.Sao Domingos - SP

Far da Freguesia - SP 

Caminho das Rosas

l

Tekoa Pyau (Jaragua)

Tekoa Itakupe (Jaragua

Tekoa Ini (Jaragua)
Krukutu (Parelheiros) Brilho do Sol

AFESP e Brasilia

050214Aldeias

118 19pariamentar



Casa de
Recuperate

20 3 3 APRISCO - Casa de recuperate 
feminina

APRISCO - Casa de recuperat° 
masculine

Projelo Race

Recanto de Pe Preto

Jovens em 
Conflito coin a

96 50 11 Feminino:

Casa Cluquinha GonzagaLei
Casa Ruth Pistori

Masculine:

Casa Bom Retire

Casa Ipe

Casa Jardim Sao Luiz I

Casa Nova Aroeira

Casa Pi rituba

Casa Osasco I

Casa Osasco II

Casa Jardim Sao Luiz II

Casa Nova Leopoldina

Presidio CDP2610Prisional

Presidio CDP Maua

Hospital Sao Paulo

PSM - Pronto Socorro Municipal 
Freguesia do O

2640Hospital ar

Cemiterio Sao Pedro - Vila Alpina29 1Cemiterial

Complexo Administrativo da PMSPLorca de 
Seguranca

2 4 I

Escolar Colegio Brasil7 6 6
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Colegio Vida

Colegio Filhinhos do Rei

Institute infantil Pirulito Azul

Ber^ario Escola Esfera

Escola Sol da Vida

Abrigos
(SAIGAS)

86 27 13 Casa Samaritaninho

Casa Ronald

Abrigo Ipiranga 

Abrigo Santana 

Solid Rock

Santo Amaro

Brooklin (Lar 2) 

Brooklin (Lar 3)

Damian

Lar Vitoria
ii

Casa da Crian^a 

Abrigo Sao Rafael 

Brasilandia

Regiao Central e Zona Oeste de Sao
Paulo

120Pessoas em 
Situa^ao de ma

/
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5. ATIVIDADES REALIZADAS

5.1. Cenfro tie Educacao Infantil Filhos do Rei

Ha mais de 30 anos no baino de Perdizes atendendo filhos de trabalhadores e moradores da 
regiao, atendemos a 61 crianyas de 0 (zero) a 4 (quatro) anos e de idade, sendo 16 (dezesseis) 
de ber^ario, no periodo integral das 07h30 as I7h30, oferecendo qualidade no atendimento, 
cuidando e respeitando a crian9a, desenvolvendo suas competencias nos aspectos cognitivos, 
socio-afetivo e psicomotor. Em Janeiro de 2013 houve uma mudan^a em toda diretoria da 
Entidade mantenedora do CEI, com a mudan^a da diretoria o CEI passou por algumas 
refonnula^oes tanto no que diz respeito ao pedagogic©, quanto no administrativo, visando a 
melhoria no atendimento.

A Entidade mantenedora passou por uma mudanga Estatutaria em maio de 2015 onde houve 
alteragao na denominagao, antes o nome da Entidade mantenedora do CEI era Obra Beneficente 
e Assistencial Sao Jose e o CEI chamado de Sao Jose. Apos a mudanga Estatutaria a Entidade 
passou a chamar Associagao Assistencial e Educacional Filhos do Rei e o CEI Filhos do Rei.

A Entidade possui uma parceria com a Secretaria Municipal da Educagao.

O Projeto e muito importante na regiao de Perdizes, muitos trabalhadores sao contemplados 
projeto. Em Janeiro de 2013 houve uma mudanga em toda diretoria da Entidadecom o

mantenedora do CEI, com a mudanga da diretoria o CEI passou por algumas refonmilagdes 
tanto no que diz respeito ao pedagogic©, quanto no administrativo, visando a melhoria no

O Projeto e muito importante na regiao de Perdizes, muitos trabalhadores sao contemplados 
com o projeto. O public© alvo sao filhos de trabalhadores e moradores da regiao, criangas de 
abrigos e criangas em situagao de risco.

Muitas familias saem por volta das 05h30 da manha de casa, nesse horario nao tern escola aberta 
proxima as suas residencias para deixarem sens filhos, essas familias chegam por volta de 07h20 
na Creche/CEl e as 07h30 o portao e aberto para o acolhimento dessas criangas, apos deixarem 
sens filhos na Creche/CEI os familiares vao para os sens empregos, muitos sao, empregadas 
domesticas, porteiros, zeladores, balconistas, caixa, recepcionistas, entre outros.

Algumas familias moradoras da regiao tambem necessitam do projeto, pois o valor de uma 
Escola Infantil particular no bairro gira em torno de R$ 1.000,00 a R$ 1.700,00 por mes, saindo 
do planejamento financeiro familiar.
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Atender com respeito, carinho e dedica^ao, oferecendo urn atendimento de qualidade as 
crian^as e seus familiares, oferecer um lugar onde os responsaveis possam deixar sens filhos 
com seguran$a e tranquilidade, enquanto estao trabalhando.

Temos o objetivo de ampliar o atendimento e abrir outras unidades na regiao.

5.2. Distribui^ao de cestas basicas e kit higiene

A distribui^ao de cestas e kit higiene e feita atraves do Projeto Mana que consiste atender 
familias de baixa renda on sem renda alguma que se cadastram na Associa9ao e recebem durante 
3 meses consecutivos a ajuda e sendo necessario prorrogamos o prazo de recebimentos. Alem 
dessas familias procuramos atender pessoas necessitadas em algumas comunidades, aldeias, 
asilos, casa de recupera^ao tambem recebem esse tipo de doa9ao. Junto aos PMs de Cristo 
doamos cestas em comunidades para promover mudan^a na visao da popula9ao em rela9ao as 
For9as de Seguran9a.

5.3. Doa9oes de roupas

As roupas sao arrecadadas atraves de Campanhas e distribuidas em casas de recupera9ao, 
pessoas em situa9ao de rua, albergues, asilos, abrigos, comunidades e pessoas que necessitarem.

5.4. Passeios

Em razao da pandemia, os passeios foram restringidos. Apenas 2 abrigos que tern sua 
localiza9ao proxima a parques publicos liberaram o passeio no periodo de relaxamento das 
mediadas sanitarias. Mas passeios de maior propor9ao que envolvem todos os abrigos e ate 
crian9as de comunidades foram cancelados.
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5.5. Palestras

As pessoas assistidas recebem palestras de Amor, Carinho, Esperan^a, para serem 
trail sfonnadas das suas realidadcs, reintegrando-as fisicamente, moralmente e 
psicologicamente, alcm da ressocializa^ao por consequencia dessa reintegra^ao.

Varies temas sao abordados de acordo com o local, idade e necessidade dos atendidos.

Desde temas que falam de relar^des comportamentais a temas que envolvem partes psicologicas 
mais profundas. Palestras vocacionais, para inserir no mercado de trabalho, jovens e pessoas 
que ja pensavam ter sua vida professional perdida devido as situa96es ocasionadas no decorrer 
de suas vidas (Prisao, enfermidades, situa^ao financeira, entre outras situa9oes)

Na Capelania Parlamentar sao realizadas palestras sobre as atribui9oes dos parlamentares e 
sobre ele^oes em grupos e no Bola Radio, elabora9ao e acompanhamento de projetos de lei 
estaduais de utilidade publica, reunioes de ora9ao pelas autoridades dos 3 Poderes nas esferas: 
federal, estaduais e municipais, capacita9ao de voluntarios na atua9ao da Capelania 
Parlamentar.

Na Capelania Escolar sao feitos:

• Aeonse!hamento de familias, funcionarios e alunos;

• Palestras sobre assuntos interdisciplinares e temas de conscientiza9ao, como a preven9ao ao 
consume de drogas, por exemplo;

• Palestras para form3930 do corpo docente;

• Palestras de profissionais qualificados paia preveii9ao de saude dos funcionarios;

• Grupo teatral para anima9ao das crian9as (clown);

• Em casos extraordinarios, assistencia com cesta basica, roupas e material pedagogico;

• AssisttMicia social e 0 incentive aos trabalhos voluntarios e filantropicos;

• Campanhas sociais de alimentos e roupas em datas comemorativas.
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5.6. Campanhas e Eventos

Durante o ano fazemos campanhas especificas voltadas para arrecada9ao de itens para 
distribui^ao nesses locais visitadas em Datas coniemorativas, sendo um dia diferenciado das 
demais visitas que ja sao feitas. Na maioria dos locais onde e pennitida a entrada levamos a 
palha^aria Clown que nos da suporte com o mundo da Arte.

SAICAS fazemos 4 campanhas: Pascoa, Invemo, Dia das Crian^as e Natal. Todas as casas 
visitadas e algumas que solicitaram as doaQdes foram atendidas.

Na Pascoa arrecadamos bombons para atender as cnangas e adolescentes dos abrigos e tambem 
comunidades e Cei Filhos do Rei

A Campanha de invemo, arrecadamos roupas novas com os dados de vestimenta das crian^as 
e sao doados um conjunto de frio.

No Dia da Crianva, fizemos festas individualizadas em cada abrigo. Os voluntaries fizeram cafe 
da manha especial, levaram alguma lembran9a, ou ainda mesa de doces, junto a coordena9ao 
dos abrigos decidiram qual o melhor tipo de comemora9ao poderia ser feito.

Na Campanha de Natal arrecadamos vestimentas completas e cal9ados (ambos novos), para que 
essas crian9as pudessem sentir o cuidado e carinho com elas, alem de passar um Natal com 
roupinha nova.

Alem dessa Campanha, tambem participamos junto a Casa Ronald, que apoia crian9as em 
tratamento oncologico. Na Campanha que fazem do Me Dia Feliz, onde a renda de determinado 
lanche nesse dia e revertida para ajudar a manter essas casas de apoio e o Hospital GRAAC.

Nos da Associa9ao Filhos do Rei ja visitamos essa casa 1 vez por mes, e quando come9a essa 
campanha vendemos antecipadamente os tickets desse lanche, e assim o dinheiro e revertido 
para o GRAAC e os tickets dos lanches sao doados para as entidades que atendemos que 
possuem crian9as, ou seja, os abrigos, comunidades recebem esses lanches, que na maioria nao 
possuem renda para comprar um lanche para seus filhos.

Todas as visitas sao fomecidas cafe da manha ou lanche da tarde, recrea9ao, lazer ou palestras.

Asilos, doamos na Campanha de invemo luvas, fraldas, meias e creme hidratante para cuidado 
com a pele do idoso. Na Pascoa para o idoso que pode consumir doces entregamos bombons.

Aldeias: Pascoa - Entrega de chocolates

Festa das crian9as - Cafe da manha especial + entrega de brinquedos e doces
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Festa de Natal - Cafe da manha especial + entrega de brinquedos e panetones para as 
mulheres indigenas.

Em todas as visitas sao oferecidos cafe da manha, para mulheres indigenas ha doa9ao 
de roupas, fraldas e cesta basica.

Adolescentes: Futebol

Crian9as: Recrea9ao In fan til

Balcao: E a parte que administra, armazena, separa as doa9oes. O Projeto Mana inclui-se no 
balcao. Como e feito:

Administracao

O gmpo e responsavel pelo controle dos alimentos disponiveis, o^amentos e compras destes, 
sob o aval das lideraii9as das Capelanias.

Logistica

Esse gmpo e responsavel pelo annazenameiito dos alimentos e de todos os outros suprimentos 
recebidos, bem como o transporte ate os locais que as Capelanias precisarem. Tambem atua na 
distribui9ao das cestas basicas.

Recebendo doacoes

Alimentos: e registrada a entrada de todos os itens, atentando-se ao prazo de validade.

Roupas: e feita uma triagem de todas as pe9as, separando-as entre masculina, feminina, infantil, 
cal9ados e acessorios. As roupas seminovas sao separadas para a realiza9ao de urn bazar, 
semelhante a um brecho, como meio de gera9ao de renda para financiar atividades das 
Capelanias. As demais pe9as sao distribuidas conforme a demanda dc cada Capelania.

Dinheiro: as quantias recebidas sao registradas e direcionadas imediatamente ao caixa das 
Capelanias, para suprir eventuais demandas. Elas sao utilizadas somente com aval da Iideran9a

Jovens cm conflito com a Lei: Festa de Natal, Dia dos Pais, Dia das Maes, Festa de Pascoa e 
Festa do Dia das Crian9as. Onde sao feitas festas com musicas e lazer, palestras.

Pessoas cm Situa^o de Rua e Albergues: Campanha do cobertor para aquecer essas pessoas 
no inverno. Apos arrecada9ao de cobertores sao distribuidos em locais que sao assistidos por 
nos.
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5.7. Arles

O Bola Clown e com post o por pessoas ligadas a arte, seja musica, dan^a, teatro, fi gurino on 
maquiagem. Auxilia todas as Capelanias com arte clownesca (palha^os) e nao se restringe ao 
palha^o apenas, atua tambem como mimicos, com arte contemporanea, dan9a, vitrine viva, artes 
circenses, malabares e pirofagia, em ruas, pra9as, hospitais, orfanatos, asilos, presidios e casas 
de recupera9ao.

A partir de quatro colunas/equipes de clowns (uma para cada final de semana do mes), a 
proposta e levar alegria a diferentes lugares por meio das artes.

6. Considerapoes Finais

Nos da Associa9ao Assistencial e Educacional Filhos do Rei atuamos em todas as 10 capelanias 
interdenominacionais existentes, atendendo diversos tipos de situa9oes, cada uma sendo 
analisado individuaimente para melhor acolhimento e assim a transforma9ao de cada vida.

Segue abaixo dados do que foi exercido em 2020:

Quantidade de pessoas atendidas diretamente: 5400 pessoas

Quantidade de pessoas alcait9adas indiretamente mats de 10000 pessoas.

Cestas distribuidas no ano de 2020: 1600 cestas

Institui96es assistidas: 55 instituigoes

Campanha de Pascoa: 220 pessoas alcaii9adas(abrigos, Funda9ao Casa e asilos)

Campanha de Invemo: 220 crian9as atendidas

Campanha de Dia das Crian9as: 250 crian9as atendidas

Campanha de Natal: 250 crian9as abrigos

Campanha Me Dia Feliz : 400 crian9as de abrigos e albergues
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Sao Paulo, 30 de novembro de 2021

^IfandradtSora
-- - •,<inciscod« Souza 

RG: 1737lli2-2
\\

DANIEL FRANeiSCdDE SOUZA

RG: 17.974.182-2

CPF: 165.958.468-02

PRESIDENTE
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Cei Filhos do Rei

Feira cultural
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Doav'ao de cestas basicas e kit higiene
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Passeio a Cidade das Criangas em Sao Bernardo do Cainpo envoivendo 250 crian^as de abrigos:
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Asilos
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Abrigos
Cam panha de Pascoa
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Campanha de invemo nos abrigos
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Cam panha Dia das Crian^as
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Casa de Recuperate
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Pessoas em situa^ao de rua

PE
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MC Dia Feliz Albergue Maria Maria e abrigos
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Fundasao Casa e Prisional 
Equipe Voluntarios
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Parlamentar

Entrega de livro sobrc a situa^ao de mulheres em situa^ao de violencia as deputadas estaduais de 

SP da Comissao de Defesa das Mulheres
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Elabora^ao de projetos culturais e educacionais
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Capdania Hospitaiar

Capdania Cemiterial
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Pal banana Clown
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Capelania Escolar
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Drive Thru Solidario
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