


Núcleo 01 Saramandaia 

 

          Coordenador: Marcelo Vidal 

          Agentes: Raiane - Recreação 

                         Matheus - Karatê 

                         Nillis - Muay Thay 

                         Marcelo - Futebol 

                         Josiene - Ginástica 

                         Fabio - Jiu jitsu 

 



PARCEIROS E APOIADORES 
 

•APMS – Associação de Pais e Mestres 

da Saramandaia 

 

•Associação Francisco de Assis 

 

•Associação Afro-reggae Chamego  
 

 



• Saramandaia é um bairro de Salvador – Ba 

e fica situado atrás do DETRAN e da Estação 

Rodoviária e que faz divisa com o bairro do 

Iguatemi e Pernambués. Sua população é de 

aproximadamente de 12 mil habitantes, 

sendo que 47,98% homens e 52,02% 

mulheres. Destes 38,79% de raça negra, 

8,92% brancos, 1,38% amarelos, 50,77% 

parda e 0,18% indígena. Seus Habitantes são 

majoritariamente de baixa renda. 



• Infelizmente o bairro sofre com a violência 

urbana que é um reflexo da falta de escolas, 

área de lazer e infraestrutura. Atualmente 

apresenta graves problemas de segurança 

publica, pois o crime organizado, sob o 

domínio de facções criminosas disputam entre 

si o controle da região. Apesar da violência na 

região algumas entidades, a exemplo da 

Associação de Pais e Mestres de Saramandaia 

mobiliza-se para manter os seus jovens 

ocupados e afastados da criminalidade. 
 

 



•Número de beneficiários: 510  

 
•Faixa etária atendida – 07 à 72 anos 

 
•Número de beneficiários com necessidades 

especiais: 05  



Atividades desenvolvidas   



RECREAÇÃO   



   



   



   



KARATÊ   



   



   



   



   



MUAY THAI 



   



   



   



   



FUTEBOL   



   





GINÁSTICA   



  





   



JIU JITSU   



   









FORMAÇÃO 

SEMANAL 



  



  



FESTIVIDADES   





  





  



   



Agradecemos à nossa coordenação 

geral, à todos os colaboradores do 

PELC, em especial nossa setorial 

Rosana por todo suporte oferecido para 

realização dos trabalhos. Agradecemos 

à comunidade do bairro Saramandaia 

pela oportunidade e engajamento no 

projeto. Esperamos continuar 

participando de políticas públicas para 

poder contribuir cada vez mais em prol 

de uma sociedade mais justa e 

igualitária. 



RESUMO VISUAL FINAL DO NÚCLEO  
Coordenação Geral: 

Susi Crystiane Santiago Docio  
 

Coordenação Pedagógica: 
Mariza Alves Souza Santana 

  
Coordenação Setorial: 

Raul Nascimento dos Santos 
Renê Rogério Souza da Silva 

Rosana de Pinho Moradillo Silva  



RESUMO VISUAL FINAL DO NÚCLEO  
 

Este material faz parte do acervo pedagógico 
(visual do PELC100) 

Convênio 804894/2014 executado em parceria 
Governo do Estado da Bahia(Sudesb). 

Toda e qualquer reprodução deve ser solicitado 
autorização a Coordenação geral. 


