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1. APRESENTAÇÃO  

O presente relatório traz informações relativas às atividades do período de 01/04/2021 a 
30/06/2021, desenvolvidas pelo Núcleo Pedagógico, Núcleo Administrativo, Núcleo de Captação 
de Recursos e Setor Financeiro.  

 

 
2. NÚCLEO PEDAGÓGICO  

(Coordenadora: JOSEANE AMANCIO) 
 

2.1 PANORAMA DO NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 

OFICINA DE APOIO ESCOLAR 

Alunos Inscritos Dia Horário 
            

84 
 

Segunda à quinta-feira 
10:00 às 11:30 
13:00 às 14:00 
15:00 às 16:00 

 

OFICINA DE LEITURA 

Alunos Inscritos Dia Horário 
84 Segunda-feira Matutino 

 
 

OFICINA TARDE CRIATIVA 

Alunos Inscritos Dia Horário 
16 Quinta-feira 14:00 às 16:30 

 
 

OFICINA DE VIOLA E VIOLINO 

Alunos Inscritos Dia Horário 
         
 

38 

 
 

Quarta e sexta-feira 

09:00 às 10:00 
10:00 às 11:00 
13:00 às 14:00 
14:00 às 15:00 
15:00 às 16:00 
16:00 às 17:00 

 
 

GDP – GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Alunos Inscritos Dia Horário 
          

84 
 

Sexta-feira 
10:00 às 11:00 
13:00 às 14:00 
15:00 às 16:00 

 

AÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

Alunos Atendidos Dia  Horário  
84 Quarta e sexta-feira 09:00 às 12:00 

14:00 às 16:00 
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2.2 GDP - GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
 

No mês de abril foi possível desenvolver presencialmente a oficina do Grupo de 
Desenvolvimento Pessoal, executando um trabalho de acompanhamento com 30 alunos, da 
faixa etária entre 6 e 14 anos. 

Foram formadas turmas menores em sala de aula, seguindo os protocolos de afastamento 
social em função da pandemia do COVID-19.  

 

 

 

Devido ao aumento dos casos de COVID 19 e por ter na equipe 4 funcionários 
contaminados pelo vírus, foi necessário o recuo das atividades presenciais no mês de maio.  A 
partir daí o Núcleo Pedagógico passou a desenvolver o Círculo de Conversa com os 50 alunos, 
entre 10 e 16 anos, tratando sobre temas sugeridos por eles: 

• abuso sexual 

• depressão 

• ansiedade 

• medo 

• raiva 

• superação 
 
Os temas foram trabalhados às sextas-feiras e dentro de um desses encontros, foi possível 
convidar a renomada assistente social Quérsia Soares para uma roda de conversa online, dando 
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enfoque para o mês Maio Laranja, que é nacionalmente conhecido como o mês do 
enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
 

 
 

 
2.3 AÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

 
Seguindo com as ações voltadas para a saúde bucal, foi possível contemplar os 

educandos, suas famílias e alguns moradores da comunidade, pois a procura foi grande por uma 
ação gratuita e de extrema importância. Este trabalho só foi possível realizar graças à parceria 
com a Universidade UNIME.  

A equipe de profissionais de odontologia iniciou com uma palestra, por meio de um teatro 
de bonecos, envolvendo os alunos de forma lúdica e interativa. Logo após houve escovação 
guiada pelos dentistas, aplicação de flúor e encaminhamento dos alunos com casos mais sérios, 
necessitando de interversão odontológica, com cuidados direcionados, que serão realizados em 
consultório oferecido pela Universidade UNIME de forma gratuita.        
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2.4 OFICINA DE APOIO ESCOLAR 
 

A Oficina de Apoio Escolar vai além de auxiliar o aluno na compreensão e fixação dos 
assuntos que são apresentados nas escolas. Essa oficina prepara as crianças e adolescentes para 
a vida, pois são desenvolvidas práticas de extrema importância para instigar o interesse desses 
alunos em querer superar as dificuldades que eles encontram quando os conteúdos são 
apresentados nas escolas. Em especial com a maneira como foi introduzida a tecnologia (aulas 
online) na vida dos educandos, sendo de forma abrupta e sem muito preparo. Foi aí que a 
equipe do Núcleo Pedagógico do Crescer iniciou um trabalho de ambientação online, para que 
esse público tivesse mais intimidade e pudesse se sentir acolhido com essa nova ferramenta de 
ensino.  

Foram sendo integradas na Oficina de Apoio Escolar a roda de leitura de poemas, músicas, 
formação de palavras, produção textual, análise fílmica sobre atualidade, construção de slides, 
desafios matemáticos, jogos e novos experimentos, conforme o desenvolvimento das turmas. 
Essa iniciativa foi muito importante, porque possibilitou o conhecimento das ferramentas mais 
utilizadas atualmente pelas escolas com a retomada do ano letivo tardio. 
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2.5 OFICINA DE LEITURA 

Na Oficina de Leitura foi apresentado o livro "Dandara e a princesa perdida", onde foram 
trabalhadas questões raciais, focando na importância de tratar as pessoas com respeito, 
independe do tipo de cabelo, cor pele ou etnia. 

Tanto a Oficina de Apoio Escolar como a Oficina de Leitura têm trazido resultados muito 
positivos, mesmo sendo executadas de forma remota, pois o avanço e as conquistas dos alunos 
são observados diariamente pela equipe do Núcleo Pedagógico.  

As mães têm feito relatos por meio dos grupos de WhatsApp informando a evolução na 
aprendizagem dos seus filhos. Diante destas conquistas na educação integralizada, neste 
trimestre foram premiados 30 alunos destaques da Oficina de Apoio Escolar e da Oficina de 
Leitura, os quais receberam como premiação livros paradidáticos, camisetas, copos, kits 
escolares e brinquedos educativos.  
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2.6 OFICINA TARDE CRIATIVA 

Na Oficina Tarde Criativa, desenvolvida pela professora Fabíola Hansen, de forma online, está 
sendo possível executar um trabalho artístico de grande importância com as crianças e adolescentes.  

As aulas acontecem às quintas-feiras, das 14:00 às 16:30, com a participação de 16 alunos. 
Cada etapa da atividade é realizada com capricho, carinho, dedicação e paciência, tanto por 

parte da professora Fabíola Hansen como pelos alunos, tornando essa oficina um momento prazeroso 
e participativo, sendo possível desenvolver trabalhos lindos, instigando a criatividade dos alunos. 
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2.7 OFICINA DE VIOLA E VIOLINO 

 
                   Durante esse trimestre, houve o retorno da Oficina de Viola e Violino, realizada de forma 
online, pelo professor Misael Dinis.  

Esta oficina acontece às quartas e sextas-feiras, nos turnos matutino e vespertino, em parceria 
com a Escola de Música e Cidadania, do Rio de Janeiro, com a participação de 38 alunos, entre 7 e 17 
anos de idade. 

Os instrumentos utilizados pelos aos alunos, são entregues aos pais que assinam um termo de 
responsabilidade. 
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2.8 COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA 

Houve a comemoração da Páscoa, em abril, com desenvolvimento de atividades artísticas 
voltadas para o evento cristão. Os alunos receberam ovos de Páscoa simbolizando a fertilidade 
e o renascimento da vida. 

 

 

 

2.9 COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES 

Durante o mês de maio houve a comemoração do Dia das Mães com entrega de presentes e 
realização do bingo on-line. Este foi um momento muito especial com a participação efetiva das famílias.  

Foram realizadas diversas atividades lúdicas: 
 

• jogo de advinhas 

• estoura balão 

• o que é? o que é?  

• declamação de poesias, entre outras 
 

Além disso, durante a Oficina de Apoio Escolar foi trabalhada a interpretação de texto com os 
alunos apresentando a história "Se as coisas fossem mães". Foi enfatizada a importância dessa data e 
em seguida foram feitas flores de dobradura durante a aula online. Posteriormente, essas flores foram 
entregues às mães. 
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2.10 COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO 

No mês de junho é comemorado o São João e como de costume, foi realizada a festa junina, 
ainda que online, mas os alunos puderam aproveitar esse momento com sorriso no rosto, brincadeiras, 
sorteios e diversão.      

    

 

 

2.11 REUNIÃO DE PAIS 

Em abril foi realizada a reunião de pais, presencialmente e em maio foi realizada online para 

tratar sobre o desenvolvimento, participação, comprometimento, desafios e as dificuldades de alguns 

alunos para acompanhar as aulas.  
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2.12 ENTREGA DE PÃES, KITS DE ALIMENTOS E CESTAS BÁSICAS  

A entrega de pães permaneceu acontecendo às quartas-feiras, contemplando os alunos 
matriculados no ano letivo de 2021. Além disso houve a entrega de 800 kits de alimentos e 180 
cestas básicas para 60 alunos. 
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2.13 CAPACITAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA  

Dentro deste trimestre a equipe do Núcleo Pedagógico participou, de forma online, da 

JORNADA GOOGLE FORMS, apresentada pela educadora Paula Melo. 

Na semana de 10 a 14 de maio, foi possível conhecer novas ferramentas para tornar as aulas 

mais criativas e dinâmicas, orientando sobre a criação e edição de atividades online, apresentação de 

vídeos e muito mais.  
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Em junho foi a vez da equipe participar de mais duas capacitações online, trazendo 

contribuições para o desenvolvimento da prática pedagógica aplicada no Crescer. No dia 15 de junho 

aconteceu o Seminário Internacional: Motivação, evidências para promover a aprendizagem, 

promovido pelo Instituto Ayrton Senna, com palestras de cientistas, gestores e professores 

formadores de opinião no mundo acadêmico. O objetivo do seminário foi dar visibilidade aos estudos 

sobre o tema motivação acadêmica e seu impacto na vida e aprendizagem dos estudantes, inspirar 

novos estudos e transposições para políticas educacionais e práticas pedagógicas e aproximar a 

comunidade educacional brasileira desse tema tão importante.  

O outro foi o Workshop Vivencial: Calma interior, o desafio contemporâneo, que aconteceu 

no dia 19 de junho, cujo objetivo era apresentar práticas para as pessoas que estivessem em busca de 

abrir espaço para o desenvolvimento humano, dissolver emoções negativas e  buscar os caminhos para 

o cultivo da calma interior. 

 
 

Seminário Internacional: Motivação, evidências para promover a aprendizagem 

 

 

Workshop Vivencial: Calma interior, o desafio contemporâneo 

 

Mesmo diante de todos os desafios enfrentados em função da pandemia, o Crescer vem 
cumprindo o seu papel com uma educação integralizada, mas sempre respeitando os protocolos 
apresentados pela OMS, dando a possibilidade de dar continuidade às atividades, intercalando entre o 
trabalho remoto e presencial.  
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3. NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
(Coordenadora: RAIMUNDA ARAÚJO) 
 
 
Durante o 2º trimestre de 2021, o Núcleo de Captação de Recursos desenvolveu uma 

série de atividades, dentre elas foi o cadastramento do Crescer nas seguintes plataformas: 
 
a) “Eu Apoio”, tem como objetivo fazer a conexão entre o setor produtivo e as 

organizações sociais; 
 

b)  “ChilFundBrasil”, idealizadora do “Programa de Apadrinhamento” que realiza a 
divulgação de projetos sociais e os recursos captados são direcionados para as 
organizações do Terceiro Setor; 

 

c) “Global Fund for Children”, fundo global que está apoiando instituições que 
amenizam o impacto causado pela pandemia; 

 

d) “Fundação Abrinq”, apoia ONG's que atuam contra o trabalho infantil; 
 

e) “Play For a Cause”, faz o repasse para ONG's, de dinheiro arrecadado com leilão dos 
uniformes doados por jogadores de futebol. Além de doar três pares de tênis a cada 
gol marcado no campeonato brasileiro;    

 

f) “Fundação Luterana de Diaconia”, mantenedora do Programa de Ajuda 
Humanitária para enfrentamento ao Covid, fazendo o repasse entre R$10.000,00 e 
R$15.000,00 para projetos selecionados por meio de edital. 

 

Foram realizadas pesquisas nos portais de divulgação de editais como o “Prosas”, 
“Associação Brasileira de Captadores de Recursos – ABCR”, “Fundação ABH e “Rede 
Filantropia”. 

 
Além disso, foram divulgados anúncios nos portais de compra e venda (OLX e Mercado 

Livre) de bens doados ao Crescer, como também a organização logística para a entrega dos 
itens vendidos aos interessados. 

 
Foi finalizada a venda de móveis de escritório que estavam armazenados no bairro de 

Itapuã e no salão de festas do Sítio Recanto da Benção. 
 
Neste trimestre parceiros importantes fizeram doações que foram utilizadas no Crescer 

e o que não teve finalidade foi encaminhado para venda para gerar renda, possibilitando o 
pagamento de despesas para a manutenção da Instituição. 
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PARCEIRO RAMO DE ATIVIDADE MÊS ITEM DOADO QTD 

ZILAR Higiene e Limpeza abr/21 Detergente de 5L 2 un. 

ZILAR Higiene e Limpeza abr/21 Água Sanitária de 5L 2 un. 

TROPICANA Especiarias e Temperos abr/21 Condimentos 1Kg  

DISALLI  Distribuidora de Alimentos abr/21 Proteínas   

SENAI Educação abr/21 Bens Inservíveis (móveis e equip) ***** 

BAHIA FERRO Venda de Ferro e Alumínio abr/21 Cestas básicas 35 un. 

BAHIA FERRO Venda de Ferro e Alumínio abr/21 Material de limpeza 35 un. 

GRUPO AMOR EM AÇÃO Instituição Beneficente abr/21 Alimentos e material pedagógico *****  

GRUPO AMOR EM AÇÃO Instituição Beneficente abr/21 Roupas, brinquedos e sapatos  *****  

BANDINHA MICARETA Bloco de carnaval abr/21 Feijão 20Kg 

MIRIAN Pessoa Física abr/21 Cestas básicas 10 un. 

MIRIAN Pessoa Física abr/21 Produtos de Limpeza 20 L 

BANCO DE ALIMENTOS Alimentos mai/21 Hortifrut 60Kg  

LOCMED Hospitalar mai/21 Cestas básicas 10 un 

NUTRI HAIR Cosmético mai/21 Sabonete líquido 100 un 

NUTRI HAIR Cosmético mai/21 Álcool gel 100 un 

NUTRI HAIR Cosmético mai/21 Sacola plástica 100 un 

QUEREMOS DOAR Projeto mai/21 Material de limpeza 30 L 

ZILAR Higiene e Limpeza mai/21 Detergente de 5L 2 un 

ZILAR Higiene e Limpeza mai/21 Água Sanitária de 5L 2 un 

TROPICANA Especiarias e Temperos mai/21 Condimentos 1Kg 

DISALLI  Distribuidora de Alimentos mai/21 Proteínas *****  

FACULDADE UNIJORGE Educação mai/21 Alimentos 145 cx 

CEAPA 
  

Central de Apoio e 
Acompanhamento às Penas e 
Medidas Alternativas 

mai/21 
  

Blocos 
  

1.000 
  

CEAPA 
  

Central de Apoio e 
Acompanhamento às Penas e 
Medidas Alternativas 

mai/21 
  

Cimento 
  

21 
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4. NÚCLEO ADMINISTRATIVO 
 (Coordenadora: EDLENE ROMÃO) 
 
O Núcleo Administrativo é uma área abrangente que atua interligado com os demais 

núcleos do Crescer. Por isso, o planejamento para a restruturação dessa área está sendo 
trabalhada com o intuito de otimizar os processos. Diante disso, está sendo pesquisado um 
sistema de gestão que possa integrar as atividades entre os demais setores. 

Durante o mês de maio foi apresentado, de forma online, o Sistema HYB para toda 
equipe do Crescer. Este é um sistema especializado na gestão do Terceiro Setor com capacidade 
de integrar as informações do Núcleo Administrativo, Pedagógico e Captação de Recursos e 
Financeiro. Outros sistemas estão sendo pesquisados no mercado para fazer um comparativo 
sobre o investimento e a qualidade dos serviços oferecidos. 

 

 

 

 
Aproveitando o momento de planejamento e reestruturação da área, foi realizada a 

manutenção do veículo da Instituição, com troca de óleo e filtros do óleo, troca do filtro de 

http://www.projetocrescer-ba.org.br/


Rua Marília Tereza dos Santos, 328 – Ipitanga - Lauro de Freitas, BA – cep: 42706-350 – Telefone +55 (71) 4113-3099  
www.projetocrescer-ba.org.br 

 
 

combustível e filtros do ar condicionado, substituição da boia de combustível, reparos na 
funilaria, recuperação do para-choque dianteiro e traseiro, substituição da bobina de ignição, 
substituição do cabo de velas e das velas, toca do coxim amortecedor dianteiro, reparo no 
sensor de velocidade e no sensor de freios ABS.  

Todo o serviço custou R$ 2.454,00, valor pago em 3 parcelas, nos meses de maio, junho 
e julho/2021. 

 

 

 

 

 

 
No trimestre foi executada construção do muro lateral esquerdo, fazendo a divisão do 

terreno do vizinho e do terreno do Crescer. 
A construção foi realizada a partir de uma estrutura de arrimo, (um muro de contenção, 

que pudesse suportar o peso da areia que existe no terreno do Crescer), além de isolar ambos 
os lados dos terrenos, sendo esta, uma solução de segurança para terrenos em declive, como 
ocorre nos terrenos dessa parte da rua onde está instalado o Crescer. Sendo assim, foi 
necessário realizar o “corte” para que o terreno do vizinho se tornasse plano, surgindo a área 
de acomodação, o espaço entre o perfil original do lote e a área que se tornou plana. 
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Em junho foi realizada a recuperação das estruturas de concreto, contemplando os 

pilares, vigas e lajes. Estavam com a ferragem exposta necessitando reparo imediato. 

 

ANTES 

 

DEPOIS 

 
  

ANTES 

 

DEPOIS 

 
  

ANTES 

 

DEPOIS 

 
 

As atividades do Núcleo Administrativo permaneceram em rotina normal e mesmo 

neste período da pandemia os levantamentos de orçamentos para melhoria continua das 

instalações da Instituição estão sendo realizados e inseridos no orçamento anual, como: 

manutenção da trava eletrônica do portão de entrada, limpeza dos tanques, limpeza dos filtros 

dos equipamentos de ar condicionado, instalação de câmeras de segurança, manutenção na 

refrigeração dos bebedouros, reparo da porta da geladeira, reforma de armários da cozinha etc. 
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O Núcleo Administrativo permaneceu ativamente com a logística de retirada e entrega 

das doações que são captadas pelo Núcleo de Captação de Recursos. 
 

• Banco de Alimentos – doou 2.400 kg de frutas, verduras e legumes, utilizados para o 
preparo das refeições no Crescer e parte foi doado para os alunos matriculados na 
Instituição. 
 

• Nutri Hair – Doação de 100 vidros de sabonete líquido, 100 vidros de álcool em gel 
70% e 100 sacolas plásticas. 
 

• Disalle – Doação 200 Kg de proteínas. 
 

• Zilar – Doação de 40 litros de detergente e água sanitária. 
 

• Mercado Mix Bahia – Doação 1.000 pães (trimestre), toda quarta-feira e são entregues 
aos alunos matriculados. 
 

Em relação ao preparo dos alimentos, está sendo servido almoço aos funcionários 
diariamente e para isso, duas funcionárias da cozinha, realizam o planejamento do cardápio 
semanalmente. 
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5. SETOR FINANCEIRO 
(Gestor: IVAN LONES JÚNIOR) 

 

 

Explicação sobre as variações: 

Outros Custos: A partir do mês de abril, foi estabelecido um caixa (fundo fixo) para o Núcleo Administrativo e 
Núcleo de Captação de Recursos para pequenas despesas do dia-a-dia, tais como, correios, cópias reprográficas, 
autenticação de documentos, refeição para trabalhos fora do horário de expediente e transporte. A prestação de 
contas dos Núcleos junto ao Setor Financeiro acontece mensalmente. 
 
Custo com Habitação (Manutenção Predial): Nos meses de maio e junho houve a manutenção dos aparelhos de 
ar condicionado, bebedouro, freezer e conserto do encanamento do poço artesiano. 
 
Custo Administrativo: No mês de janeiro foi realizado o pagamento do TFF que estava em atraso, em função da 
não regularização da gestão anterior. Em junho, foi realizado o pagamento do INSS, que também havia ficado em 
atraso em relação a 2020 pela não regularização da gestão anterior. Esses pagamentos ocorrem com juros e 
correção monetária. 
 
Custo de Pessoal: Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio rescisão de contrato de funcionários. 
 
Custo Variável para o Programa: No mês de abril em função do retorno dos funcionários ao trabalho de forma 

presencial, foi necessário reabastecer o estoque de alimentos para fornecer almoço para a equipe   

http://www.projetocrescer-ba.org.br/


Rua Marília Tereza dos Santos, 328 – Ipitanga - Lauro de Freitas, BA – cep: 42706-350 – Telefone +55 (71) 4113-3099  
www.projetocrescer-ba.org.br 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Mesmo com as adversidades, em função do aumento de casos de COVID 19, não só no 

município de Lauro de Freitas, mas como em toda a Bahia, foi possível realizar a programação 

do trimestre. Isso graças à cooperação e espírito de equipe dos funcionários do Crescer.  E 

dentro do planejamento do trimestre estava programado o Projeto “Crescer - Portas Abertas”, 

cujo objetivo era fazer com que os coordenadores e suas equipes, apresentassem os respectivos 

setores, por meio de reuniões presenciais, explicando sobre o propósito e os resultados 

alcançados ao longo dos 20 anos da instituição.   

Foram 4 encontros que aconteceram de forma muito positiva, onde os funcionários se 

mostraram motivados, conscientes dos objetivos de cada núcleo, engajados com os desafios 

futuros e muito participativos trazendo questionamentos e sugestões aos colegas para melhor 

aproveitamento dos recursos, otimização de tempo e melhorias nas ações do Crescer.   
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