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Introducao

C

om a visão de oferecer à criança a oportunidade de obter um preparo
educacional que estimule seu desenvolvimento integral, o PEPE,
programa socioeducativo, tem transformado vidas em várias comunidades
desfavorecidas de recursos.
Criado em 1992, sob a responsabilidade da Associação Brasileira de Incentivo e
Apoio ao Homem (ABIAH), o pequeno projeto se transformou em um programa,
avançou pelo Brasil e hoje está chegando aos confins da Terra.
Em 2001, foi implantada em Moçambique, na África, a primeira unidade do PEPE
Internacional pela missionária, pedagoga e coordenadora Terezinha Candieiro.
Atualmente funcionam mais de 500 unidades espalhadas por cerca de 30 países
na África, América Latina e Ásia, com mais de 15 mil crianças atendidas.
O PEPE leva esperança para o coração da criança,
de sua família e da comunidade!
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PEPE
O que é?
É um programa missionário e socioeducativo que proporciona a implantação de
unidades, organizadas e administradas pelas igrejas cristãs locais, as quais recebem
apoio da rede do PEPE para capacitações pedagógicas e desenvolvimento do
currículo. Esse programa oferece educação pré-escolar de qualidade a crianças de
comunidades desfavorecidas de recursos ao redor do mundo que de outra forma
encontrariam maiores dificuldades para ingressarem no sistema educacional local.

De quem foi essa ideia?
Em meados de 1992, no estado de São Paulo, o casal de missionários britânicos
Pr. Stuart e Georgina Christine, da BMS World Mission, se deparou com a situação
de pobreza e grande carência das crianças e a dificuldade para ingressarem no
ensino fundamental.
Assim, com muita dedicação iniciaram um trabalho de apoio pré-escolar com
as crianças e suas famílias.
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DE OLHO NOS PEQUENINOS

“A criança tem

DIREITO
à Educação.”
(Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989)
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Grandes Objetivos

--Para as crianças:
Possibilitar melhor desenvolvimento integral que facilitará seu ingresso no ensino
fundamental com boa autoestima e com mais entusiasmo.

--Para os pais:
Aprender a compartilhar responsavelmente o desenvolvimento educacional de seus
filhos, além de ter oportunidade de conhecer Jesus e se integrar a uma igreja.

--Para a comunidade:
Valorizar o desenvolvimento educacional de suas crianças e envolver-se em outros
programas que tragam benefícios para a comunidade, além de considerar a igreja
local como uma aliada neste processo.

--Para a igreja local:
Expressar a fé através de palavras e ações, mobilizando os dons de seus membros
para o benefício da comunidade local.

--Para os educadores do PEPE:
Desenvolver as capacidades de ensino profissional,
pessoal e espiritual.
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Para as crianças:
• Desenvolvimento integral
• Ingresso ao ensino fundamental com boa autoestima e entusiasmo
• Desfavorecidos recebem educação pré-escolar de qualidade
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Igreja feliz com
o PEPE
Realizado em parceria com uma igreja local, o PEPE se tornou uma ferramenta
de expressão da fé cristã através de palavras e de ações.

Como implantar uma unidade do PEPE

--Preparo do Projeto:
• Preparo da proposta do projeto
• Preparo dos termos de parceria

--Preparo da Igreja:
• Apresentação do PEPE à igreja
• Escolha dos Missionários-educadores
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--Preparo da Comunidade:
• Pesquisa para verificar o grau de aceitação e interesse na educação PEPE
• Visitação às famílias interessadas em matricular crianças em idade pré-escolar no PEPE
• Reunião com os pais para apresentação dos objetivos do PEPE e regulamento interno

--Preparo dos Missionários-Educadores:
• Treinamento Básico de Educadores
• Treinamento Continuado dos Educadores, após o início do trabalho
• Seminários de Capacitação

--Preparo das Instalações e Materiais:
• Preparo do local adequado
• Aquisição de recursos materiais básicos para as salas

--Execução:
• Matrícula das crianças em idade pré-escolar
• Preparo do calendário de atividades do PEPE
• Início das aulas
• Desenvolvimento das aulas
• Avaliação e planejamento para prosseguimento do PEPE
• Visitas às famílias das crianças (igreja e missionários-educadores)
• Estudos Bíblicos nos Lares (igreja e missionários-educadores)
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DE OLHO NOS PEQUENINOS

“Nosso amor e preocupação
com as crianças que sofrem
é reflexo do amor
e preocupação de Deus
pra com as crianças.”
(Brewster, Dan. A criança, a igreja e a missão, p.4)
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As crianças do PEPE
As crianças são fantásticas! O conceito mais saudável
acerca das crianças é vê-las como gente em formação.
O PEPE atende crianças na faixa etária pré-escolar, dois anos antes de sua entrada no
ensino formal, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Uma esperança para os que
não têm acesso a uma pré-escola para se preparar para
ingressar no ensino fundamental com qualidade.
O programa socioeducativo integra os valores da
Palavra de Deus aos conteúdos curriculares e favorece o
crescimento intelectual, emocional e espiritual da criança.

O dia a dia no PEPE
O dia a dia representa a vida do PEPE, é a expressão do que queremos realizar, aonde
queremos chegar (objetivos), de como estamos trabalhando (estratégias) e em que situação
nos encontramos diante dos desafios (avaliação).

--Rotina:
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• chegada

• lanche

• hora da conversa

• escovar os dentes

• hora com Deus

• centros de interesse

• atividade individual

• arrumar a sala

• atividade coletiva

• hora da avaliação

• lavar as mãos

• saída

Aprender é tão bom!!!
O currículo do PEPE baseia-se no Currículo Nacional do país em que está sendo inserido.
Todas as atividades são estudadas de forma interdisciplinar abrangendo as seguintes áreas:
1) Linguagem
2) Natureza e sociedade
3) Música
4) Arte visual
5) Educação religiosa e valores da vida
6) Movimento
7) Matemática

Conheça o PEPE-Vai!
O PEPE se faz presente na comunidade através do programa de visitação à criança e
sua família através do PEPE-Vai.
O programa de visitação e apoio surgiu da necessidade urgente de um trabalho ligado às
famílias das crianças do PEPE.
Este programa estimula a igreja local a estar em contato com a comunidade e a ter empatia,
que se torna a presença autêntica de Jesus.
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DE OLHO NOS PEQUENINOS
SUA IGREJA É AMIGA DA CRIANÇA E DE SUA FAMÍLIA?

“As crianças precisam de um
lugar seguro que as receba
em sua etapa de
desenvolvimento oferecendo o
que elas precisam para dar um
passo em direção a Jesus.”
(Brewster, Dan. A criança, a igreja e a missão, p.142)
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Todas as famílias sendo atendidas!

--Só é necessário:
• Identificar os visitadores: irmãos ou irmãs da igreja e educadores do PEPE
• Fazer um plano de visitação: escolha um dia da semana e as famílias a serem visitadas
• Iniciar com visitas para estabelecer contato e dar prosseguimento com visitas para
suprir necessidades materiais, espirituais e estudos bíblicos para aquelas que se
mostrarem dispostas
• Registrar informações básicas para as famílias visitadas
• Permanecer em oração constante e estar preparado para ministrar a Palavra de Deus
• Buscar sabedoria para procurar a solução dos problemas junto com as famílias
• É importante ter um guia para o discipulado e estudo bíblico também
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Para as famílias:
• Condição de se desenvolver social e espiritualmente
• Tem oportunidade de conhecer valores e se integrar a uma nova perspectiva
• Recebem orientação na reconstrução de seu lar
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Os super
educadores
Missionário-educador
Deve ser convertido, que viva em comunhão com a Igreja, que dê bom testemunho,
que seja alguém com visão com amor à obra com crianças e tenha espírito
missionário porque ele será a ponte entre a comunidade e a Igreja. Seu trabalho
não é somente ensinar; mas, sobretudo, estar em contato com a comunidade
fazendo visitas às famílias das crianças, num trabalho evangelístico e educacional
dentro e fora da sala de aula. É através dele que a Igreja entra na comunidade,
desenvolvendo trabalhos de evangelismo e ação social.
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Checklist
É de sua responsabilidade:
• zelar pelas crianças nas unidades do PEPE e trabalhar para que sejam atingidos
os objetivos propostos, segundo a orientação do diretor-educador
• observar o currículo e os alvos pedagógicos do programa pré-escolar
• fazer planejamento semanal e diário das atividades a serem desenvolvidas
com as crianças
• realizar constante avaliação do aproveitamento das crianças,
bem como de seu trabalho
• cultivar um relacionamento afetuoso e firme com as crianças para
desenvolver nelas bons valores morais
• cuidar das instalações materiais e equipamentos da unidade
• educar as crianças para que tenham cuidado consigo mesmas, pela sala,
pelos materiais e por todos os equipamentos e brinquedos
• manter contato com as famílias das crianças e estar pronto para diálogo
e apoio às mesmas, de acordo com as possibilidades
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Para os educadores:
• Formação pedagógica e bíblica
• Tornam-se melhores obreiros das igrejas,
cumprindo a vocação missionária
• Experimentam desenvolvimento pessoal e integral
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E a nossa
sociedade
A comunidade impactada pelo PEPE tem muitos de seus membros transformados
pela Palavra de Deus, pois ocorre um desenvolvimento transformacional na vida
das pessoas. Consequentemente, a comunidade se abre para novas formas de
desenvolvimento sustentável com a participação de todos, especialmente das
mulheres e das crianças, na identificação das necessidades, no planejamento
das formas de buscar e gerar recursos, no empoderamento das pessoas, com
a consciência de que é Deus quem trabalha no meio delas, sustentando e
transformando vidas para transformar realidades.
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Para a sociedade:
• Uma criança preparada para seguir o processo de ensino/aprendizagem
e cheia de esperança, educada a ser um cidadão de princípios cumprindo
seus deveres e ser um ajudador da própria comunidade.
• Famílias atendidas supridas em sua necessidade de educação
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DE OLHO NOS PEQUENINOS

“A criança deve ser protegida contra as práticas
que possam fomentar a discriminação racial,
religiosa ou de qualquer outra índole.
Deve ser educada dentro de um espírito de
compreensão, tolerância, amizade entre os
povos, paz e fraternidade universais e com plena
consciência de que deve consagrar suas energias
e aptidões ao serviço de seus semelhantes.”
(Princípio X da Declaração Universal dos Direitos das Crianças - UNICEF)
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Práticas do PEPE para a Proteção das Crianças:

--As crianças precisam saber que elas têm o direito de se
sentirem seguras:

• O PEPE tem um compromisso com a proteção integral das crianças. Nós nos opomos
a todas as formas de violência infantil, negligência e exploração. O PEPE recomenda
as melhores práticas e procedimentos à sua equipe por meio de padrões de
desenvolvimento do trabalho e suporte às igrejas e aos pais no cuidado de seus filhos.

Orientações básicas aos pais para a proteção
das crianças:

--Para que as crianças se tornem adultos saudáveis elas
precisarão de:

• Educação: Antes de ir para a escola, as crianças precisam tomar o desjejum ou café
da manhã e tomar banho. Seu uniforme deve estar limpo. Também é importante tempo
e espaço adequados para que elas façam sua lição de casa. Sugerimos que um adulto
leia um livro para elas na hora de dormir.
• Segurança: O lar precisa ser um lugar de segurança.
• Proteção: Violência doméstica faz com que as crianças se sintam amedrontadas e
inseguras com os seus pais.
• Cuidado: Ficar sozinha em casa não é bom nem seguro para as crianças. Um adulto
confiável precisa tomar conta delas.
• Cuidados pessoais: Lavar as mãos, escovar os dentes, ter uma alimentação saudável.
Quem ama educa e protege!

As crianças precisam de amor, educação,
cuidado e proteção.
“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante”
(Paulo Freire)
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Mais informações:
facebook.com/PepeInternacional
pepe-network.org

