CECOSAL (Centro Comunitário São Lucas)
8ª Região Eclesiástica

Pessoa responsável pelo Projeto:
Endereço: Ae, St. M Qnm 23 Conjunto P Bairro: Taguatinga
Cidade: Brasília
Estado: DF
CEP: 72215-330
Tel/ Fax: (61) 3371-3339
e-mail:
CRECHE ESCOLA
Visamos o crescimento espiritual e socioeducativo da criança, por meio de aulas diárias com
orientação pedagógica, reforço escolar, higiene pessoal, educação ambiental com o
acompanhamento de monitoras experientes.
As Crianças têm 5 refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar. Participam, ainda,
de um programa de lazer praticado no setor interno da escola com jogos, brincadeiras, esportes,
artes, tv e vídeo, e também de programações especiais como: excursões, visitas, cinema, piqueniques
e outros tão importantes para o desenvolvimento da criança.
A Creche-Escola oferece um apoio psicológico que se dá com a presença da família. Conta ainda com
a importante colaboração de voluntários: médicos, dentistas, psicólogos, pastores e da comunidade.
Creche - 410 crianças de 02 a 05 anos
ABRIGO EMERGENCIAL
O Núcleo de Orientação e Apoio Sócio Familiar é uma unidade de atendimento temporário a crianças
e/ou adolescentes, dentro do contexto familiar, oriundos de outros estados que precisam
permanecer no DF para tratamento de saúde.
Os apoios dados às crianças e adolescentes são de característica terapêutica, psicossocial, com
abordagem individual, acolhendo e apoiando a criança e ou adolescente e seu acompanhante,
durante o período de chegada, enquanto aguardam internamento hospitalar, fase de recuperação,
fisioterapia, período enquanto aguarda alta médica e período enquanto regressa à cidade de origem.
Observando o que preconiza o artigo 2º da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 de 07 de
dezembro de 1993) e de conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e a
Lei 7.853 que dispõe sobre a integração da pessoa portadora de deficiência e as normas previstas pela
portaria 140/99 com as Entidades conveniadas que deverão assegurar:
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* Preservação da identidade, ambiente de respeito e dignidade;
* Estudo social e pessoal de caso das famílias abrigadas, mantendo arquivo de anotações onde
constam à data e a circunstância do abrigamento, nome completo, seus familiares, parentes,
endereço, sexo, idade, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e
individualização do atendimento.
* Documentação necessária ao exercício da cidadania àqueles que não tiverem;
* Atendimento em pequenos grupos em condições de vida diária similar a de uma esfera familiar;
* Participação na vida da comunidade local;
* Assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;
* Condições adequadas de habitabilidade, higiene e salubridade das instalações físicas;
* Condições de locomoção, acessibilidade e conforto, mediante a adequação do mobiliário e
equipamentos, bem como da colocação de barras fixas, piso antiderrapante e rampas;
* Fornecimento de alimentação adequada à faixa etária e às condições de saúde das pessoas
portadoras de deficiências atendidas;
* Desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer, de maneira planejada e sistemática,
adequadas às condições físicas das pessoas portadoras de deficiências;
* Seleção, formação e treinamento dos funcionários de maneira planejada e sistemática.
* Transporte de ida e volta até o local do tratamento quantas vezes forem necessárias
Abrigo Emergencial casa de passagem - 20 vagas para crianças com 20 vagas para acompanhantes,
total 40.
INFORMÁTICA
Atividade Complementar - Informática para crianças e adolescentes de famílias carentes residentes
em Ceilândia e Taguatinga, em horário contrário à escola.
A informática estará dividida em módulos com conteúdos básicos (digitação, windows, excel, word,
internet, etc) e avançados (Photoshop, Corel Draw, PageMaker, etc).
Visa-se também em trabalho de formação profissional e cidadania, numa perspectiva preventiva.
Serão realizadas atividades participativas de integração do grupo, palestras educativas abordando
temas de relevância para os participantes do projeto, encontros para lazer, entretenimento e
passeios.
Os participantes e suas respectivas famílias contarão ainda com o apoio psicossocial e
acompanhamento pedagógico quando necessário.
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Para participar do Projeto as crianças e adolescentes deverão, necessariamente, estarem
matriculados na rede pública de ensino. Só poderão frequentar o curso em horário contrário da
escola.
BALÉ
Atividade Complementar na área de dança - balé clássico, para crianças e adolescentes de famílias
carentes residentes em Ceilândia e Taguatinga, em horário contrário à escola.
Nas aulas de dança, balé clássico, as atividades serão particularmente voltadas para essa modalidade
de arte, vislumbrando o desenvolvimento psicomotor do jovem.
Visa-se também em trabalho de formação profissional e cidadania, numa perspectiva preventiva.
Serão realizadas atividades participativas de integração do grupo, palestras educativas abordando
temas de relevância para os participantes do projeto, encontros para lazer, entretenimento e
passeios.
Os participantes e suas respectivas famílias contarão ainda com o apoio psicossocial e
acompanhamento pedagógico quando necessário.
Para participar do Projeto as crianças e adolescentes deverão, necessariamente, estarem
matriculados na rede pública de ensino. Só poderão frequentar o curso em horário contrário da
escola.
Atividade Complementar contra turno escolar - 200 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
SOBRE
Conheça um pouco do nosso trabalho.
O Centro Comunitário São Lucas – CECOSAL foi instituído pela Igreja Metodista no ano de 1967.
Durante esse tempo, temos atendido a comunidade de Ceilândia Sul, cidade satélite de Brasília/DF,
através dos Projetos, Creche-Escola que atende 350 crianças na faixa etária de 03 e 06 anos, na
Unidade do CECOSAL em Ceilândia Sul, o Abrigo Emergencial que atende crianças e adolescentes
oriundos de outros estados que fazem tratamentos na Rede Hospitalar do Distrito Federal, o Centro
de Convivência Familiar que oferece cursos profissionalizantes para as famílias das crianças atendidas
pela Creche-Escola e o Projeto Atividades Complementares que oferece aulas de Balé Clássico, Canto
Coral e Informática para crianças e adolescentes da comunidade.
O CECOSAL conta com uma estrutura de 28 salas de aulas, 08 sanitários infantis e 04 sanitários
adultos, duas cozinhas semi-industriais, uma sala de TV, vídeo e DVD, duas salas de banho e uma
rouparia, uma sala de Secretaria Administrativa, uma Secretaria Escolar, sala dos professores e
monitoras, dois refeitórios com mesas e bancos coletivos, um consultório odontológico, um auditório,
um templo religioso, um parque infantis, uma quadra de areia e uma de cimento, um parque aquático
com 02 piscinas infantis, uma brinquedoteca e uma quadra coberta.
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O CECOSAL tem ajudado muito as crianças de Ceilândia Sul, e é por isso que nos empenhamos em
proporcionar a essas crianças uma vida mais digna. Embora as dificuldades sejam grandes, Deus tem
nos ajudado a realizar esta obra.
Nossa História
Em 1967, um grupo de membros da Igreja Metodista da Asa Sul, realizava trabalho de evangelização
na Vila do IAPI, conhecida como “Invasão do IAPI”.
O Pastor Francisco Antônio Corrêia, a diaconisa Ruthe Prates Barroso e um grupo de membros
dirigiam a Escola Dominical, aos domingos.
A pobreza era enorme e não haviam escolas suficientes no local. O grupo começou a fazer visitações
e ao sentir as necessidades da comunidade, providenciava, com a ajuda da Comissão de Ação Social
da Igreja, roupas e alimentos para os mais carentes, medicamentos e hospitalização em casos mais
graves.
O grupo se organizou para melhorar a parte social, que incluiu a criação de farmácia, onde os
remédios eram distribuídos de acordo com as receitas médicas. A Dra. Laís Milazzo, imbuía da mesma
forma do espírito cristão, juntou-se ao grupo e aos sábados à tarde atendia até escurecer, pois não
havia energia elétrica no local.
A assinatura de convênio com a Fundação Educacional, providenciado pelo Pastor Francisco Antônio
Corrêia, permitiu que as professoras dedicadas, mesmo mal instaladas nos barracões, se ocupassem
do ensino as crianças em 04 (quatro) turnos.
O convênio permitiu ainda a obtenção de verba para melhorar as instalações de madeira, que
chegavam a abrigar mais de 900 alunos que frequentavam as aulas da escola primária.
Foram implantados cursos de pedreiro, costureira, bordados, crochê, tricô e para gestantes.
Organizando-se, desta forma, o Centro Comunitário, que, por sugestão do Pastor Francisco Antônio
Corrêia e pela aprovação unânime de seus colaboradores, passou a chamar-se Centro Comunitário
São Lucas – CECOSAL, homenagem feita ao evangelista São Lucas (o Médico Amado), pelo
reconhecimento do exemplo de serviço cristão integral, ao cuidar também dos corpos doentes em
sua época, e por ter sido seguidor de Cristo e companheiro do apóstolo Paulo.
Em 1971, o Governo do Distrito Federal, após a instalação da Campanha de Erradicação das Invasões
– CEI, começou a remover os barracos das invasões. Todas as pessoas, Entidades Sociais e Igrejas que
estavam instaladas nas invasões foram cadastradas para serem transferidas para a Ceilândia, onde
receberiam lotes destinados especificamente a cada setor.
O Governo do DF destinou um lote de 5.000 m2, situado na QNM 33 - Ceilândia Sul, para que o
Centro Comunitário transferisse os trabalhos que vinha desenvolvendo.
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A primeira atividade do CECOSAL foi o tanque comunitário, que com hora marcada servia as mulheres
e suas famílias, seguida da visitação e do atendimento.
A Fundação Educacional convocou o Centro Comunitário para auxiliar no Programa Pré-Escolar
Comunitário, considerando que este estava sendo implantado, assinando-se, logo a seguir, diversos
convênios com o SESI, LBA (casulo) e FEDF.
Em 1973 foi criada a Sociedade de Senhoras, que muito cooperou com os trabalhos, entre os quais
campanhas para angariar recursos através de novos sócios, de almoços comunitários com a
tradicional feijoada, da venda de produtos dos bazares, que juntamente com as doações de grupos de
americanos, que periodicamente visitavam e participavam das atividades, e de parlamentares, foram
utilizados na instalação de energia elétrica no lote, passo inicial para a construção da Sede da
Entidade.
Em 1976 teve início a construção do prédio principal, no qual constava projetada a Capela,
demonstrando que o Centro Comunitário se comprometia a dar prosseguimento a sua obra, não se
desviando, desta forma, aos princípios básicos da Vida Cristã.
A inauguração do prédio principal e do destinado ao apoio das atividades somente se deu em
Novembro de 1985, apesar de sua utilização há muito, e as adaptações e novas edificações se fizeram
necessárias para o desenvolvimento de novas atividades, das quais destacamos hoje a Creche-Escola,
Abrigo Emergencial e o Centro de Convivência Familiar.
A Creche-Escola objetiva levar ao conhecimento das crianças da comunidade, de faixa etária de 03 a
05 anos, o ensino Pré-Escolar, bem como os hábitos de higiene e boas maneiras, preparando-as para
um melhor convívio com a sociedade.
O Abrigo Emergencial prestar abrigamento, em caráter temporário, as famílias migrantes cujos filhos,
crianças e/ou adolescentes - são portadores de necessidades especiais e necessitam permanecer no
Distrito Federal para tratamento de saúde.
O Centro de convivência Familiar oferece cursos e oficinas para as famílias das crianças da CrecheEscola com o objetivo de qualificação de mão de obra e geração de renda.
Em 2002, o Centro Comunitário São Lucas se expandiu abrindo outra unidade em Taguatinga Norte,
que hoje atende 90 crianças em período integral.
Além dos Projetos já existentes o CECOSAL criou no ano de 2005 o Projeto Atividades
Complementares, que atende 120 crianças e adolescentes da comunidade em horário contrário ao da
Escola, nas aulas de Balé Clássico, Canto Coral e Informática.
Atualmente o CECOSAL está construindo um Centro Rural de Atenção a Infância e a Adolescência
(CRAIA), na localidade de Sobradinho dos Melos DF 250 Km 12 nas proximidades do Paranoá em uma
área de 66 mil metros quadrados, onde também está sendo desenvolvido um Projeto Ambiental. O
local já dispõe de uma ampla área de lazer com piscinas, campo de futebol, churrasqueiras, galpão
coberto para reuniões e toda área de serviço.
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