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1. OBJETIVO 

Estabelecer informações logísticas para recebimento de equipes nos campos da Área MEAP PI. 

2. APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os colaborados e parceiros com vínculo das atividades ligadas à MEAP PI. 

3. EQUIPES 

3.1 RECEPÇÃO E TRASLADO 

A MEAP possui infraestrutura para receber 10 pessoas, mas o deslocamento em terra é feito via locação de Van, 
já que não possuímos veículo para esta finalidade. Temos uma embarcação para quatro pessoas com bagagens 
e um tripulante. Equipes maiores consultem a liderança local sobre a possibilidade de aluguel de barcos caso esse 
número ultrapasse. 

3.2 RESTRIÇÕES 

Não convertidos ao Evangelho de Cristo; crianças e adolescentes desacompanhados de seus pais e/ou sem 
autorização e acompanhamento de um responsável; neófitos na fé sem o devido acompanhamento pastoral, 
pessoas com deficiência de locomoção e/ou que inspirem cuidados médicos (visto atendimento emergencial ser 
extremamente precário na região); equipes jovens sem o acompanhamento de um casal adulto. Outras situações 
conversem com a liderança local. 

3.3 CUSTOS 

Todos os custos correrão por conta das equipes (gás, alimentação, translado aluguel de embarcações e/ou 
veículos). Não há taxas de administração. Se a equipe entender que deva ofertar ao campo, informe ao 
coordenador de campo para que sejam providenciados recibo e carta de agradecimento. 

3.4 PERFIL 

Qualquer crente em Jesus Cristo pode visitar os campos. O propósito é que pessoas e igrejas entendam a visão 
da MEAP, mas damos prioridade a equipes funcionais que possam desenvolver trabalhos relevantes no campo: 

 Pastores e evangelistas; 

 Profissionais de saúde; 

 Educadores para ministrar cursos e palestras; 

 Voluntários e educadores que desenvolvam atividade com crianças; 

 Estudantes que desejam compartilhar conhecimento com a comunidade; 

 Técnicos e profissionais de área (pedreiros, marceneiros, pintores, eletricistas, mecânicos etc.); 

 Pessoal de suporte (irmãos que possam cozinhar limpar, carregar peso etc.); 

 Músicos e esportistas. 
 

3.5 ROUPAS:  
 
Não tragam muita roupa. Viajarão de barco e estarão envolvidos com um grupo simples. Calça jeans se preferir, 
lembrando que é sempre muito quente a região, dê preferência a bermudas, camisetas, chinelo, um tênis, uma 
capa de chuva ou jaqueta impermeável. Não precisam se preocupar com roupas de frio.  
 

Tragam toalha de banho e lençol. Se preferirem, tragam sua própria rede ou saco de dormir. 
 

Não podem ser usadas roupas justas, curtas e decotadas. Não usar roupas de lycra, cotton, ou qualquer tecido 
que marque o corpo. O ideal é calças, bermudas e camisetas largas. É possível utilizar maiô feminino, desde que 
seja muito discreto. Não é recomendado o uso de saias por causa da locomoção no barco.  
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IMPORTANTE: 
Traga somente aquilo que você mesmo consegue carregar, para não sobrecarregar outros. 
Por aqui há muitos mosquitos, tragam repelentes e veneno espiral. Também é indispensável o uso de protetor 
solar. 
 
 

3.6 ALIMENTAÇÃO:  
 
Vocês decidem entre 3 opções: 
 
1.  Trazer: É incômodo, se viajando de ônibus ou Van. 
2.  Comprar em Parnaíba: Fica mais cômodo, porém precisa pensar em um tempo específico para isso. 
3.  Enviar lista de compras e recurso financeiro para compra antecipada pelo nosso pessoal. No final faremos 
prestação de contas. Essa opção e estritamente para equipes de longe e com poucos dias disponíveis. (Consultar 
possibilidade com liderança local). 
  
Observações:  
 
O cardápio deve ser simples e de preparo rápido. É melhor sobrar do que faltar. Nas vilas é muito difícil encontrar 
alguma coisa para se comprar. Tragam dinheiro para mistura; há peixes nas vilas, na maioria das vezes. 
 

Não viajem com margarina ou ovos na bagagem; geralmente acaba em acidente.  
 

Ao calcular as compras, incluir os missionários locais e a nossa tripulação na contagem. 
 

Verificar, com a liderança local, sobre missionários que os receberão nas bases, pois estarão o tempo todo com o 
grupo e o local para preparo das refeições é, quase sempre, o mesmo; dessa forma também haverá mais contato 
entre equipe e missionários.  
 

O alimento é preparado pela própria equipe. 
 

Temos todos os apetrechos de cozinha.  
 
 

3.7 COMO CHEGAR À BASE EM PARNAÍBA 
 
1ª ETAPA DA VIAGEM 
 
Temos duas opções. 
 
1ª opção 
 
Aéreo ate Teresina PI - 330 km de Parnaíba. 
Possibilidade de ônibus (http://www.expressoguanabara.com.br/) 
Taxi do aeroporto ate rodoviária R$ 30,00 
Tempo de viagem ate Parnaíba 6h  
Valor da passagem R$ 80,00 por pessoa 
Esta opção é mais viável para pequenos grupos (4 pessoas) pois ao chegar a Parnaíba há um carro para apoio.  
 
Possibilidade de Van (frete particular) 
Motorista responsável e veiculo confortável 
Capacidade para 16 pessoas, sem bagageiro, com isto será necessário sempre deixar alguns lugares disponíveis 
para bagagens.  
O veiculo pegará no aeroporto ate a base e retorna da base ate aeroporto (conforme combinar) 
Tempo de viagem aproximadamente 4h30 
Valor do frete R$ 2.400,00 – Teresina – Parnaíba – Teresina 
 
Possibilidade de carro 
Teresina via BR 343 por 180 km até PIRIPI, na rotatória pegar a esquerda, direto ate Parnaíba, ao entrar na cidade 
chegar à rodoviária, local bem próximo a nossa base.  
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2ª opção 
 
Aéreo ate Fortaleza CE – 470 km de Parnaíba. 
Possibilidade de ônibus (http://www.expressoguanabara.com.br/) 
Taxi do aeroporto ate rodoviária R$ 30,00 
Tempo de viagem ate Parnaíba 10h  
Valor da passagem R$ 100,00 por pessoa 
Esta opção é mais viável para pequenos grupos (4 pessoas) pois ao chegar a Parnaíba há um carro para apoio.  
 
Possibilidade de Van (frete particular) 
Motorista responsável e veiculo confortável 
Capacidade para 16 pessoas, sem bagageiro, com isto será necessário sempre deixar alguns lugares disponíveis 
para bagagens.  
O veiculo pegará no aeroporto ate a base e retorna da base ate aeroporto (conforme combinar) 
Tempo de viagem aproximadamente 7h 
Valor do frete R$ 3.500,00 – Fortaleza – Parnaíba – Fortaleza 
 
Possibilidade de carro. 
Fortaleza via CE 085 ate Camocim/CE, na rotatória pegar à esquerda sentido Parnaíba por mais 150 km, ao entrar 
na cidade, se direcionar ate a rodoviária que fica na entrada da cidade.   
 
 
 

3.8 COMO CHEGAR ÀS BASES NAS VILAS 
 
2ª ETAPA DA VIAGEM  
 
 
Partindo de Parnaíba ate o Porto dos Tatus, portal do delta do Parnaíba. 13 km, podendo ir de Van ou Carro, 
caminho bem indicado e conhecido. 
 
DO PORTO ATE CANÁRIAS:  
Possibilidades: 
De voadeira para 4 pessoas e bagagens; aprox. 15 minutos: 7 litros de gasolina  
De lancha para 10 pessoas e bagagens; aprox. 40 minutos: R$ 80.00 por viagem. 
 
DO PORTO ATE TORTO:  
Possibilidades: 
De voadeira para 4 pessoas e bagagens; aprox. 1 hora: 30 litros de gasolina  
De lancha para 10 pessoas e bagagens; aprox. 3 horas: R$ 200.00 por viagem. 
 
DO PORTO ATE MORRO DO MEIO:  
Possibilidades: 
De voadeira para 4 pessoas e bagagens; aprox. 01h25min hora: 40 litros de gasolina  
De lancha para 10 pessoas e bagagens; 4 horas: R$ 250.00 por viagem. 
 
DO PORTO ATE ILHA GRANDE DOS PAULINOS e VILAS VIZINHAS 
Possibilidades: 
De Voadeira para 4 pessoas e bagagens; aprox. 02h30min hora: 75 litros de gasolina.  
De lancha para 10 pessoas e bagagens; aprox. 6 horas: R$ 400,00 por viagem. 
 
 

 

 

 

http://www.expressoguanabara.com.br/
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4. PROJETOS: 

Campo Delta do Parnaíba – MA 

Localização Ilha das Canárias MA 

Comunidades 
alcançadas: 1 

Canárias 

Obreiros Liderança local, liderado pela CEC - Comunidade Evangélica de Curitiba. 

Como chegar Via estrada vicinal de Parnaíba ate o Porto dos Tatus (13 km), onde se embarca em 
nosso barco, e/ou barcos alugado navegando ate a comunidade. 

Acesso aéreo via Fortaleza - CE – seguindo por 470 km ate Parnaíba – PI de ônibus ou 
Vans Alugadas 

Acesso aéreo via Teresina - PI - seguindo por 330 km ate Parnaíba – PI de ônibus ou 
Vans Alugadas. 

Tempo Estimado 40 minutos em barco alugado e 20 minutos em nossos barcos.  

Hospedagem a) base com 3 salas e 3 banheiros podendo receber equipes. Gratuito. 

b) Pousadas simples com café da manhã, ventilador. Diárias a partir de R$ 60,00 por 
pessoa. 

Descrição do Local Em parceria com a CEC, na comunidade já está estabelecida uma igreja com cerca de 
70 membros. De total responsabilidade espiritual por parte da CEC.  

Canárias é uma comunidade de aproximadamente 3000 Habitantes que vivem 
basicamente da pesca, população carente e as famílias vivem com em média 
aproximadamente uma salário mínimo por mês. 

Necessidades A igreja está se estruturando já na formação de liderança local (presbitério). Cursos e 
palestras sobre saúde são sempre bem vindos, além de apoio com doação de roupas, 
brinquedos e alimentos não perecíveis que são doados aos mais carentes da 
comunidade. 

Trabalhos a serem 
desenvolvidos 

Evangelismo pessoal, atividades com jovens e crianças, visitação, treinamento com 
liderança e cursos como musica, artesanato, atividades com casais e eventos 
esportivos. 

Ação Social Doação de cestas básicas levantadas pela Igreja local. 
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Campo  Delta do Parnaíba - MA 

Localização Ilha das Canárias  
Delta do Parnaíba/MA 

Comunidade alcançada: 1 Caiçara da Praia 

Obreiros José Missias Veras da Costa  
Nasc.:  24/03/1986 
 
Hosana Maria da Silva Aires Costa 
Nasc. 26/09/1991 

Como chegar Via estrada vicinal de Parnaíba até o Porto dos Tatus (13 km), onde se embarca 
em nosso barco, e/ou barcos alugado navegando até a comunidade passando por 
igarapés, sempre dependendo do horário da maré para entrada e saída. 

Acesso aéreo via Fortaleza - CE – seguindo por 470 km ate Parnaíba – PI de ônibus 
ou Vans Alugadas. 

Acesso aéreo via Teresina - PI - seguindo por 330 km ate Parnaíba – PI de ônibus 
ou Vans Alugadas. 

Tempo Estimado +/- 40 minutos ate o porto e 03h00min horas, de navegação em barcos alugados e 
01h00min hora em nossos barcos. 

Hospedagem Temos uma base com 2 salas e 3 banheiros, cozinha e um amplo salão, podendo 
receber equipes com uso de redes ou sacos de dormir. Gratuito. 

Descrição do Local Comunidade de difícil acesso, isolada e carente, com 60 famílias que vivem 
exclusivamente da pesca e do Caranguejo. Não há saneamento básico. É 
desenvolvido um forte trabalho com as crianças, temos 3 irmãos comprometidos e 
várias mães envolvidas com a congregação local através MEAP sem parceria fixa. 
Além da congregação, as missionárias desenvolvem o trabalho no projeto Meu 
Peixinho. 

Necessidades A Congregação local necessita de apoio na evangelização, atendimentos de 
saúde, palestras sobre higiene, drogas e conscientização ambiental são sempre 
bem vindas, além de apoio com doação de roupas, brinquedos e alimentos não 
perecíveis que são doados aos mais carentes da comunidade.  

Precisamos atrair os homens e jovens com ações específicas para este público. 
Para homens cursos e palestras sobre cultivo alimentar e criação de animais 
(porco, gado e cabras) que oferecem riscos à saúde se criados inadequadamente. 
Recurso financeiro para manutenção do prédio e combustível para embarcação.  

Trabalhos a serem 
desenvolvidos 

Atividades com jovens e crianças, evangelismo com ações (eventos e vídeos), 
visitação, artesanato.  
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Projeto  Delta do Parnaíba/MA 

Localização Ilha das Canárias  

Comunidades 
alcançadas: 1 

 Torto 

Obreiros 
 

Glauber Nunes Fortes  
Nasc.  03/05/1983 
 
Jessica Albuquerque Paiva Fortes 
Nasc. 13/10/1985 

Como chegar Via estrada vicinal de Parnaíba ate o Porto dos Tatus (13 km), onde se embarca em 
nosso barco, e/ou barcos alugado navegando ate a comunidade passando por 
igarapés. 

Acesso aéreo via Fortaleza - CE – seguindo por 470 km ate Parnaíba – PI de ônibus 
ou Vans Alugadas. 

Acesso aéreo via Teresina - PI - seguindo por 330 km ate Parnaíba – PI de ônibus ou 
Vans Alugadas. 

Tempo Estimado +/- 40 minutos ate o porto e 03h00min horas, de navegação em barcos alugados e 
01h00min hora em nossos barcos. 

Hospedagem Temos uma base com 2 salas e 1 banheiro, cozinha e um amplo salão, podendo 
receber equipes com uso de redes ou sacos de dormir. Gratuito. 

Descrição do Local Comunidade com 65 famílias, distante, isolada e carente. Vivem exclusivamente da 
pesca do Caranguejo. Não saneamento básico. Há uma congregação local através da 
MEAP com parceria fixa da Igreja de Deus Missionaria - Teresina, com 20 irmãos. 
Desenvolve-se trabalho de reforço escolar com crianças no projeto Meu peixinho para 
crianças até 13 anos. Esta comunidade alcança e assiste a vila Morro do Meio. 

Necessidades A Congregação local necessita de apoio na evangelização, atendimentos de saúde, 
palestras sobre higiene, drogas e conscientização ambiental são sempre bem vindos, 
além de apoio com doação de roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis que são 
doados aos mais carentes da comunidade.  

Cursos específicos como; (artesanato, culinárias, musica e etc. tendo o caju, o coco e 
outros, como matéria prima em abundancia). Precisamos atrair a comunidade de 
jovens, por isso ações específicas para este público são prioritárias. Para homens 
cursos e palestras sobre cultivo alimentar e criação de animais (porco, gado e cabras) 
que oferecem riscos à saúde quando criados de forma errada.  Construção de uma 
casa missionaria. Apoio na reforma da estrutura física local e implantação de um 
projeto de informática.   

Trabalhos a serem 
desenvolvidos 

Treinamento de liderança (capacitação do missionário) atividades com jovens e 
crianças, evangelismo com ações (eventos e vídeos), visitação, artesanato e eventos 
esportivos (areia) e atividades com casais.  

Ação Social Doação de cestas básicas esporádicas e serviços médicos voluntários. 
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Projeto 

 

Delta do Parnaíba – MA 

Localização Ilha das Canárias  
 

Comunidade 
alcançada 1 

Morro do Meio 

Obreiros Raimundo Nonato Silva Araújo 

Data de Nas: 07/06/1986  

Janaina Cardoso 

Data de Nasc: 03/07/1990 

Como chegar Via estrada vicinal de Parnaíba ate o Porto dos Tatus (13 km), onde se embarca em 
nosso barco, e/ou barcos alugado navegando ate a comunidade passando por 
igarapés. 

Acesso aéreo via Fortaleza - CE – seguindo por 470 km ate Parnaíba – PI de ônibus 
ou Vans Alugadas. 

Acesso aéreo via Teresina - PI - seguindo por 330 km ate Parnaíba – PI de ônibus ou 
Vans Alugadas. 

Tempo Estimado +/- 40 minutos ate o porto e 4 horas, de navegação em barcos alugados e 1 hora e 50 
minutos em nossos barcos. 

Hospedagem Há uma pousada simples com ventilador, capacidade para 10 pessoas a 40 R$ a diária 
por pessoa. 
 
Estabelecer hospedagem na comunidade do Torto e navegar por uma hora entre as 
duas comunidades. 

Descrição do Local Pequena comunidade com 17 famílias, distante, isolada e carente. Vivem 
exclusivamente da pesca do Caranguejo. Não há saneamento básico. Renda familiar 
menos de um salário mínimo na média. Há uma congregação com 2 batizados e 
frequência nos cultos de +/- 20 pessoas. 

No momento está sendo assistida pela comunidade do torto de onde sai o missionário 
semanalmente para desenvolver os trabalhos com a comunidade. A estrutura física da 
congregação conta com um salão de culto, uma sala e um banheiro. 

Necessidades A Congregação local necessita de apoio na evangelização, atendimentos de saúde, 
palestras sobre higiene, drogas e conscientização ambiental são sempre bem vindos, 
além de apoio com doação de roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis que são 
doados aos mais carentes da comunidade.  

Plantação do Projeto Meu Peixinho (trabalho com crianças de 4 a 12 anos) 

Cursos e palestras sobre cultivo alimentar e criação de animais (porco, gado e cabras) 
que oferecem riscos à saúde quando criados inadequadamente. 

Bens materiais; cadeiras para salão de reuniões, mesa e armário. 

Construção de uma moradia tendo em vista a mudança do casal para o ministério local. 
comunidade. 

Trabalhos a serem Atividades com jovens e crianças, evangelismo com ações (eventos e vídeos), 
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desenvolvidos visitação, artesanato e eventos esportivos (areia). 

Campo Delta do Parnaíba/MA  

Localização Ilha Grande Dos Paulinos  
Delta do Parnaíba/MA 

Comunidades 
alcançadas: 3 

Ilha Grande dos Paulinos 
Papagaio / Barrinha 

Obreiros Sem obreiros 

Como chegar Via estrada vicinal de Parnaíba ate o Porto dos Tatus  
13 km, onde se embarca em nosso barco, e/ou barco alugado navegando até a 
comunidade, por igarapés. 

Acesso aéreo via Fortaleza/CE – 470 km até Parnaíba/PI de ônibus ou Vans Alugadas. 

Acesso aéreo via Teresina/PI - 330 km até Parnaíba/PI de ônibus ou Vans Alugadas. 

Tempo Estimado +/- 40 minutos ate o porto e 6 horas, de navegação em barcos alugados e 2 horas e 
meia em nossos barcos. 

Hospedagem Não temos estrutura de alojamento, mas é possível usar o salão da associação de 
moradores em Ilha Grande e uma casa em Barrinha de forma improvisada com redes. 
Não há divisórias e/ou acampados em barracas. Espaço único gratuito. 

Descrição do Local Ilha Grande dos Paulinos, comunidade com 25 famílias, Papagaio com 4 famílias e 
Barrinha com 17 famílias, isolados e carentes. Vivem basicamente do pescado (peixe, 
camarão e caranguejo) e artesanatos confeccionado pelo grupo de mulheres de Ilha 
Grande.  Não há saneamento básico, sem energia elétrica, porem comunidade de Ilha 
Grande muito bem organizada com sua associação de moradores, mantendo sua área 
bem cuidada e limpa. 

Povoados no processo de relacionamento e evangelismo, de portas abertas para 
ministração do evangelho, já com algumas orações de decisão, porém nenhum 
comprometimento. Papagaio - não há nenhuma organização neste sentido e muito 
carente. Barrinha - mesma característica regional e cultural, tendo como dificuldade a 
entrada e saída, pois depende da maré.  

Necessidades Evangelização, atendimentos de saúde, palestras sobre higiene, drogas e 
conscientização ambiental são sempre bem vindos, além de apoio com doação de 
roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis que são doados aos mais carentes da 
comunidade.  

Cursos específicos como; (artesanato e outros que venha desenvolver renda familiar 
tendo como alvo as mulheres e jovens). Para homens cursos e palestras sobre cultivo 
alimentar e criação de animais (porco, gado e cabras) que oferecem riscos à saúde 
quando criados de forma errada.  

Construir estrutura física, para desenvolver o ministério sendo esta também a 
residência missionária. 

Trabalhos a serem 
desenvolvidos 

Atividades com adultos, jovens e crianças, evangelismo com ações (eventos e vídeos), 
visitação, artesanato e eventos esportivos (areia).  

Ação Social Fornecimento de retalhos, Doação de cestas básicas esporádicas e serviços médicos 
e odontológicos voluntários, perfuração de um poço semiartesiano em Ilha Grande. 
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Projeto Meu Peixinho / CAIÇARA 

Localização Povoado Caiçara 

Obreiros Andreia Gomes  
Nasc.: 27/10/1972 

Vaneide Medeiros  
Nasc: 15/05/1983 

Como chegar Via estrada vicinal de Parnaíba ate o Porto dos Tatus (13 km), onde se embarca em 
nosso barco, e/ou barcos alugado navegando ate a comunidade passando por 
igarapés, sempre dependendo do horário da maré para entrada e saída. 

Acesso aéreo via Fortaleza/CE – 470 km ate Parnaíba/PI de ônibus/Van Alugada. 
Acesso aéreo via Teresina/PI - 330 km ate Parnaíba/PI de ônibus/Van Alugadas. 

Tempo Estimado +/- 40 minutos ate o porto e 03h00min horas, de navegação em barcos alugados e 
01h00min hora em nossos barcos. 

Hospedagem Temos uma base com 2 salas e 3 banheiros, cozinha e um amplo salão, podendo 
receber equipes com uso de redes ou sacos de dormir. Gratuito. 

Descrição do projeto Proporcionar a criança educação que parte do processo de construção do 
conhecimento que procede do social para o individual, ao longo do desenvolvimento 
resgatando dignidade, cidadania e preparando-a para o ensina fundamental. 

44 crianças, de três a doze anos de idade, são assistidas diariamente com 
alfabetização, reforço e alimentação e o ensino da Palavra de Deus é o principal 
foco este projeto. A maioria dessas crianças são carentes, vindos de famílias 
desestruturadas que encontram neste local um suporte. Segundo as missionárias 
locais, essas crianças muitas vezes não têm nem o que comer. Por isso, recebem 
duas refeições diárias. Além de aprenderem diversas histórias da Bíblia, elas 
adquirem todo o conhecimento pedagógico necessário para uma formação 
educacional de qualidade. 

Este projeto tem mudado comportamentos, vidas e a historia destes pequeninos. 
Este espaço tem feito a alegria da criançada que chega bem antes do horário para 
aproveitar o maior tempo possível, neste ambiente que lhes dão muita alegria com 
os brinquedos da brinquedoteca e no playground e a abençoada alimentação. 

Necessidades Equipes de voluntários de saúde que atendam trimestralmente e/ou em fins de 
semana dentro de sua especialidade. Voluntárias para auxiliar nas atividades do 
projeto desenvolvendo atividades lúdicas e educacionais com os pequenos. 

Construir um espaço especifico, sendo 2 Salas de 25 metros quadrados, que serão 
usadas para aulas e 1 sala de 42 metros quadrados que será o refeitório.  Tendo 
sua importância para oferecer um ambiente agradável, confortável e apropriado 
para alfabetização e alimentação dos alunos. 

Recurso financeiro para construir um muro ao redor do playground, que 
proporcionará segurança para com as crianças e contenção da areia. 

Trabalhos a serem 
desenvolvidos 

Atividades lúdicas e educacionais, preparo das refeições, Recreação com as 
crianças, peças teatrais, evangelismo e palestras para os pais. 
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Projeto Meu Peixinho / TORTO 

Localização Comunidade do Torto 

Obreiro: 

 

Iraneide de Souza Gomes  
Nasc.: 12/04/79 

Deborah Alini Soares  
Nasc: 11/08/89 

Como chegar Via estrada vicinal de Parnaíba ate o Porto dos Tatus (13 km), onde se embarca em 
nosso barco, e/ou barcos alugado navegando ate a comunidade passando por 
igarapés. 

Acesso aéreo via Fortaleza/CE – 470 km até Parnaíba/PI de ônibus/Van Alugadas. 

Acesso aéreo via Teresina/PI - 330 km ate Parnaíba – PI de ônibus/Van Alugadas. 

Tempo Estimado +/- 40 minutos ate o porto e 03h00min horas, de navegação em barcos alugados e 
01h00min hora em nossos barcos. 

Hospedagem Temos uma base com 2 salas e 1 banheiro, cozinha e um amplo salão, podendo 
receber equipes com uso de redes ou sacos de dormir. Gratuito. 

Descrição do projeto Proporcionar a criança uma educação que parte do processo de construção do 
conhecimento que procede do social para o individual, ao longo do desenvolvimento 
resgatando dignidade, cidadania . 

42 crianças com até 13 anos, são assistidas 3 dias por enquanto por semana reforço 
escolar e alimentação, mas a Palavra de Deus é o principal foco este projeto. Nosso 
alvo é assisti-los diariamente. 

A maioria dessas crianças são carentes, vindos de famílias desestruturadas que 
encontram neste local um suporte. Estas crianças muitas vezes não têm nem o que 
comer. Por isso, recebem reforço alimentar no projeto. 

Além de aprenderem diversas histórias da Bíblia, elas adquirem todo o 
conhecimento pedagógico necessário para uma formação educacional de 
qualidade. 

Este projeto tem mudado comportamentos, vidas e a historia destes pequeninos. 
Não só deles mas tem aberto portas para chegarmos a suas famílias com a 
ministração da palavra. 

 


