
 

 
I – HISTÓRICO 
 
O Grupo Espírita Paulo e Estevão iniciou suas atividades na residência do Sr. Ivan Toscano, 
onde se reunia um grupo para estudar o Espiritismo em 1962. 
Em 13 de junho de 1965 foi fundada a Associação Espírita Beneficente Lar de Abigail como 
orfanato, abrigando 25 (vinte e cinco) crianças e adolescentes que viviam nas ruas de Nova 
Venécia. 
Em 1982 houve uma mudança na política de atendimento da entidade, passando a semi-
internato. 
Há 48 anos o Lar de Abigail atua no sentido de amparar a família em vulnerabilidade social, 
mobilizando-a para o fortalecimento dos vínculos de integração da criança com a família e na 
sociedade. 
Em 1995 foi estabelecido o atendimento para a faixa etária de zero a seis anos, tendo em vista 
que a rede de ensino do município possuía meios de atender acima de sete anos. 
Hoje atende a 105 crianças de até três anos e onze meses, bem como a promoção das famílias 
através do enfrentamento das causas que geraram a situação de miséria social/afetiva, 
ética/moral.Associação Espírita Beneficente Lar de Abigail – atendem a criança em creche de 
integral. 
Visando a implementação das ações conjuntas entre o município de Nova Venécia e a 
Associação Espírita Lar de Abigail para atendimento na Educação Infantil-primeira etapa da 
Educação Básica - crianças de zero a seis anos de idade, em seus aspectos físico, emocional, 
cognitivos- linguísticos e sociais, foi-nos apresentado o Plano de trabalho para o ano letivo de 
2015. 
 
II - PARECER E VOTO DA RELATORA 
 
 É possível proporcionar aos alunos desta instituição, o efetivo direito ao acesso, à permanência 
e a participação, na resolução dos problemas da vida cotidiana e na melhoria da qualidade de 
vida, especialmente oportunizando a inserção, especialmente para as mães, no mundo trabalho 
visando melhorar a qualidade de vida das famílias das crianças atendidas, visando à igualdade 
de oportunidades a todos e nas relações sociais dessas crianças. O presente Parecer é pela 
aprovação do Plano de Trabalho da Associação Espírita Lar de Abigail. 
 
 
Aprovado na reunião da Comissão Mista, pelo deferimento. 
Em 01/07/2014. 
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IV - VOTO DA PLENÁRIA 
 
 
O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão. 

 

Baixa-se a Resolução Competente. 

 

Auditório da Secretaria Municipal de Educação. 

Em 01 / 07 /2014. 
 
 
 

 

 


