Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo
Faculdade Evangélica de São Paulo - FAESP

PROJETO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Título
AÇÃO SOCIAL DE LEVANTAMENTO E ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DOS MENOS FAVORECIDOS MAIS INTENSAMENTE PREJUDICADOS PELA PANDEMIA DO
CONVID 19
Tipo de Atividade
(

) Seminário. (

) Palestra.

(

) Workshop

( X ) Outros AÇÃO SOCIAL

Período de realização
Dia 01 /10 /2020 a 10 /10 /2020
Carga horária total: 10 horas
Prof. Responsável
Prof. Pr. Wilson Faraço – Coordenador do Curso
Local de realização

Mantenedora Assembleia de Deus ministério do Belém no setor 35 - Cajamar
Descrição da atividade

De 01 de outubro de 2020 á 10 de outubro de 2020 será realizado uma campanha de alimentos
para formação de cestas básicas afim de suprir necessidades da população da região de Cajamar,
atuando dentro de um dos setores da mantenedora – Igreja Evangélica Assembleia de Deus
setor 35.
A ação visa reunir o máximo de recurso financeiro, bem como, alimentos para o atendimento
das necessídades

Palavras-chave

Ação social; alimentos; necessidades; contribuição; responsabilidade.
Justificativa

Em função da Pandemia muitas pessoas estão passando por situações adversas, dentre elas, a falta de
alimentos, o objetivo é unir esforços para minimizar o impacto e sustentar vidas.
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Objetivos
Campanha de arrecadação de Alimentos com vista a suprir um setor da mantenedora que atua na região
de Cajamar.
Discentes envolvidos
Alunos do curso Básico, Médio e Bacharel em Teologia – Através de contribuição – divulgação e
distribuição de alimentos
Público Alvo

Comunidade Externa na região de Cajamar cidade metropolitana de São Paulo em atendimento aos
menos necessitados.
Cronograma e programação
A campanha de arrecadação de alimentos ocorreu em 2020.2 na primeira semana de Outubro de
2020 com data para conclusão em 10 de outubro.

Relatório:
•

Durante o período da Ação houve a divulgação do evento em todas as mídias social da
Mantenedora pelo setor 35.

•

Irmãos, alunos, comunidade externa puderam contribuir financeiramente e in-loco para a
obtenção de recursos para a montagem das cestas básicas.

•

O dia da arrecadação um mutirão foi escalado para retirar os alimentos em casas e mercadoras,
bem como a organização dos alimentos conforme lista em cada cesta básica.

•

A base para o recolhimento foi no estacionamento da Igreja sede do setor 35 situada a Avenida
Djanira da Motta e Silva, 238 – Santana de Parnaíba – São Paulo

•

Foi recolhido durando todo o dia 50 cestas básicas e recurso para compra de mais 50, ao todo,
100 cestas foram montadas/compradas e depositadas na área de assistência social, ligada a
SEMEADEC – Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Cajamar.

•

O Departamento, administrou as entregas conforme necessidades em ações durante o mês de
outubro suprindo as famílias que foram devidamente cadastradas no setor da SEMEADEC.

•

Esta atuação foi divulgada entre a comunidade externa através da equipe local, alunos e
professores da FAESP.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO
Título
Data de realização
Carga horária
Resumo das atividades

Devem vir anexados ao relatório elementos comprobatórios como fotos, lista de presença, material de divulgação e o que mais a organização
do evento considerar como válido na comprovação do evento de extensão realizado.

São Paulo, 10 de outubro de 2020

Coordenador de Extensão
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