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1. APRESENTAÇÃO  

O presente relatório traz informações relativas às atividades do período de 01/10/2021 a 
31/12/2021, desenvolvidas pelo Núcleo Pedagógico, Núcleo Administrativo, Núcleo de Captação de 
Recursos, Departamento Financeiro e Departamento de Comunicação.  

 

 
2. NÚCLEO PEDAGÓGICO  

(Coordenadora: JOSEANE AMÂNCIO) 
 

 2.1 PANORAMA DO NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 
 

 
 

 

OFICINA DE APOIO ESCOLAR 
Alunos Matriculados Média de Presença no Trimestre Dias das Aulas Horário das Aulas 

74 59 Segunda à Sexta-feira Matutino e Vespertino 

 

OFICINA DE LEITURA 
Alunos Matriculados Média de Presença no Trimestre Dias das Aulas Horário das Aulas 

74 59 Segunda-feira Matutino 

 

OFICINA TARDE CRIATIVA 
Alunos Matriculados Média de Presença no Trimestre Dias das Aulas Horário das Aulas 

16 16 Quinta-feira Matutino e Vespertino 

 

OFICINA DE VIOLA E VIOLINO 
Alunos Matriculados Média de Presença no Trimestre Dias das Aulas Horário das Aulas 

50 43 Quarta e sexta-feira Matutino e Vespertino 

 

GDP – GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
Alunos Matriculados Média de Presença no Trimestre Dias das Aulas Horário das Aulas 

74 59 Sexta-feira Matutino e Vespertino 
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2.2 OFICINA DE APOIO ESCOLAR 
 
Durante os meses de outubro e novembro a Oficina de Apoio Escolar manteve o foco 

principalmente na Língua Portuguesa e Matemática potencializando a aprendizagem, consolidando 
as habilidades e desenvolvendo as competências das crianças e adolescentes.  

Novembro foi iniciou com clima de festa, reflexão, emoção e muita música, pois foram 
realizados os preparativos para o Natal. Aproveitando essa energia iniciou-se um trabalho de 
conscientização desta data festiva. Para isso, foi realizado um levantamento dos conhecimentos dos 
alunos em relação a essa época, bem como o significado e a importância desse momento para cada 
um deles. Os conhecimentos trazidos foram ressignificados por meio da produção de uma peça 
teatral, apresentação de músicas, rodas de conversas e contação de histórias, fortalecendo o 
sentido do Natal. 

Os alunos construíram vários presépios e aprenderam sobre os três reinos. A partir dessa 
prática foram trabalhadas: a linguagem, coordenação motora fina e grossa, concentração, atenção, 
leitura, interpretação e escuta. Além disso, foram trazidas situações sobre o raciocínio lógico, 
aproveitando a oportunidade para reforçar a importância do uso do calendário com abordagem 
sobre tempo e espaço através de datas. 
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2.3 OFICINA DE LEITURA 
 
 Este foi um trimestre produtivo e intenso para as crianças e adolescentes, pois além de dar 
continuidade ao trabalho de interpretação, reflexão, compreensão e formar leitores críticos e 
participativos, houve a grata surpresa da visita da equipe do Parque Shopping Bahia no Crescer 
divulgando a campanha de incentivo à leitura, trazendo brincadeiras e contação de histórias para 
os alunos. Esta campanha faz parte do projeto “Leitura para todos” e foram doados 100 livros com 
o título “Fura Bolo”, da autora Tatiana Kauss. 

 

 
 

 
2.4 OFICINA TARDE CRIATIVA 
 

Nesta oficina as crianças e os adolescentes seguiram dando asas à imaginação, a partir da 
mediação do trabalho que é desenvolvido pela professora Fabíola Hansen. Além de aprenderem 
sobre técnicas de pinturas e arte com material reciclado, os alunos tiveram a oportunidade de 
construir cenários de teatro e recontaram várias histórias. 
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2.5 OFICINA DE VIOLA E VIOLINO 
 

Neste trimestre os alunos tiveram as aulas voltadas para a preparação da Audição e do Recital 
de Natal. Esses dois momentos acontecem a cada semestre como forma de avaliação de 
aprendizagem.   

Para Audição foram convidados dois músicos voluntários e junto com o professor Misael Dinis 
foram realizados os registros e avaliação dos alunos, obedecendo os critérios de desempenho, 
habilidades e competências apresentadas durante a Audição. 

Diferentemente dos anos anteriores, essa avaliação pode ser realizada em dupla e trio, mas 
poucos alunos optaram por esse formato. A grande maioria sentiu-se confiante para fazer a 
apresentação individual.  

No dia 17/dezembro, foi realizado o Recital de Natal, com uma belíssima apresentação no 
Crescer. Os alunos estavam motivados e com autoconfiança em função dos ensaios e da dedicação 
do professor Misael Dinis e dos próprios alunos. 

Ainda em dezembro os alunos da Oficina de Viola e Violino foram convidados para fazer 2 
importantes apresentações: no Restaurante Salvador Dali e no Parque Shopping Bahia. 
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2.6 GDP - GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
 

Nos encontros do Grupo de Desenvolvimento Pessoal, foi dada continuidade às atividades 
socioemocionais, por meio do tema “felicidade’’. As crianças, entre 5 e 11 anos aprenderam que 
existem muitas maneiras de olhar o mundo e que isso pode influenciar no entendimento e 
sentimento sobre a felicidade. 

Com os adolescentes, entre 12 e 17 anos, foram trabalhados temas da atualidade, por meio 
de textos, canções e análises fílmicas fazendo um paralelo com valores éticos e morais. 

Além disso, durante todo o trimestre foi possível contar com o apoio voluntário da psicóloga, 
Jordana, que vem aplicando dinâmicas em grupo para mapear e diagnosticar dificuldades de 
aprendizagem e levantamento de questões emocionais. Ao longo desse trabalho será verificada a 
possibilidade de desenvolver um plano de atuação com os alunos e suas famílias. 

 

 
 
Em outubro, o Crescer recebeu a visita do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA. Os profissionais realizaram uma tarde de recreação com os alunos, 
resgatando brincadeiras populares como: cabo de guerra, batata quente, pega-pega, pula corda 
entre outras. Os representantes do CMDCA finalizaram a programação com a entrega de presentes 
para os participantes.  

 
 

Ainda em outubro, os alunos do Grupo de Desenvolvimento Pessoal receberam a visita do 
professor Paulo, trazendo a técnica da Yoga, com exercícios de respiração, concentração, 
relaxamento, equilíbrio e postura. E no mesmo período, durante a vista da consultora Denise 
Cantarelli, foi possível fazer uma apresentação sobre Mindfulness, com a participação dos alunos 
entre 09 e 12 anos. Eles receberam as dinâmicas de forma natural e nitidamente essa prática 
contribuiu para o fortalecimento da saúde física e mental dos alunos, pois a equipe do Núcleo 
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Pedagógico adotou as técnicas de respiração para exercitar semanalmente com as crianças e 
adolescentes. 

 
 

2.7  EXPO CRESCER - 2021 
 

  O mês de outubro foi contemplado com a realização da Expo Crescer 2021 que aconteceu 
nos dias 13 e 14. Este evento ocorre há alguns anos para a descoberta de talentos e aptidões por 
meio da arte, tendo como objetivo estimular, despertar e incentivar habilidades criativas e artísticas 
das crianças e adolescentes.  
  As apresentações foram distribuídas de acordo com as seguintes categorias: 
 

• Pintura => tema livre, estimulando a coordenação motora e expressando os sentimentos. 
 

• Artes Visuais => criação de maquetes a partir de material reciclável. 
 

• Dança => ênfase para a coordenação motora, equilíbrio e flexibilidade, abordando a 
consciência corporal e apresentando a forma como o corpo se relaciona com o espaço.  

 

• Culinária => foram apresentadas receitas abordando a criatividade, sociabilidade por meio 
dos pratos desenvolvidos por eles, com o apoio da família. 

 

• Música => enfoque para a percepção do ritmo, melodia e harmonia, estimulando a 
sensibilidade, senso crítico, imaginação, memória e concentração.  

 

• Teatro => ênfase para a performance e interpretação dos alunos em cena. 
 

• Poesia => foco na produção, interpretação e declamação dos poemas criados pelos próprios 
alunos. 
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2.8 PROJETO EMPREENDEDOR DIGITAL JUVENIL 
 

Em outubro o Crescer iniciou o projeto piloto Empreendedor Digital Juvenil, cujo objetivo é 
capacitar 15 adolescentes entre 15 e 18 anos, durante 4 meses, com previsão de formação da 
primeira turma em fevereiro/2022. 

 A proposta é preparar os alunos para tornarem-se empreendedores digitais, com alta 
performance, gerando novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho a partir da 
capacitação teórica e prática (com vertente acadêmica e vertente empreendedora). Esta 
oportunidade tornou-se possível graças à parceria voluntária da empresa MLX, representada pelos 
fundadores Maurício de Andrade e Leonardo Albertazzi, que ministram as aulas no período 
noturno, uma vez por semana.  

O treinamento é dividido em 6 módulos:  
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2.9 CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 Dando continuidade aos encontros virtuais com o Professor José Pacheco (ex-diretor da 
Escola da Ponte - instituição pública de ensino, que tem como premissa a autonomia e a consciência 
cívica dos alunos, privilegiando o progressivo envolvimento nas tarefas com responsabilidade), a 
equipe do Núcleo Pedagógico criou um grupo de estudo, visto que a proposta pedagógica do 
Crescer passará por mudanças e terão como base esse novo modelo de aprendizagem.  
 Desde novembro, os encontros vêm acontecendo às quartas-feiras, em tempo integral. São 
realizados leituras e debates sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de 
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens: conhecimentos, 
habilidades e competências que são esperados que os alunos desenvolvam ao longo da Educação 
Básica.  
 Após os estudos, desenvolvem-se dinâmicas para melhor entendimento daquilo que é 
possível colocar em prática no Crescer para que seja possível alcançar progresso com os alunos junto 
à essa nova prática.   
 Tanto os encontros virtuais quanto o grupo de estudos tem sido muito importante e 
enriquecedor, pois a cada semana um educador fica responsável em desenvolver uma prática, 
ampliando a aprendizagem e rompendo fronteiras.   
 

 
 

Encontro com Professor José Pacheco 

 
 

2.10 REUNIÃO DE PAIS 
 
 Em novembro foi realizada a reunião com os pais e responsáveis, com a presença da equipe 

do Núcleo Pedagógico, Núcleo de Captação de Recursos e Diretoria, para apresentar a nova 

proposta pedagógica, as estratégias de ação, as metas e objetivos para 2022.  
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Reunião com Pais e Responsáveis  

 
 
 

2.11 REUNIÃO COM PROFISSIONAIS EXTERNOS 
 

 No dia, 04/11 foi oficializada uma importante parceria com a Associação Brasileira de 
Psicopedagogia, a qual contribuirá para o desenvolvimento dos alunos por meio de 
acompanhamento psicopedagógico de forma voluntária. 
 

.  
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2.12 OUTROS EVENTOS (Treinamentos, Workshops e Confraternizações) 
 

 
 Neste último trimestre foi possível proporcionar para a equipe do Crescer um treinamento 

vivencial com práticas de MINDFULNESS, pela consultora Denise Cantarelli, de forma voluntária. 

Esse momento foi realizado durante três dias, no Hotel Malibu, com a cessão gratuita do espaço 

pela proprietária do hotel.  

 O treinamento foi um momento ímpar para a evolução e integração da equipe num 

momento tão delicado de pandemia. E graças aos recursos tecnológicos, foi possível contar com a 

importante presença “virtual” da fundadora Wania Howard. 
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Oficina de Música: Workshop “Música, Memória e a construção de saberes coletivos”, realizado 
na Escola Municipal Lagoa dos Patos – Lauro de Freitas, BA. 
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Oficina de Orçamento Doméstico para as famílias, em parceria com a EMBASA 

(Empresa Baiana de Águas e Saneamento)  

 

Rematrícula para 2022 

 

 
Apresentação de Natal 

Os alunos preparam uma belíssima apresentação de Natal, com peça de teatro, coral, dança 
e ao final do evento todos participaram da Ceia e receberam presentes, graças a campanha realizada 
pela Academia Andréa Maestri. 
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Confraternização Equipe Crescer 

No último dia letivo aconteceu o evento de encerramento com a equipe do Crescer, no espaço 

cedido pelo Presidente Rogério Issa. Momento de descontração, integração e renovação dos votos 

de boas-vindas a 2022. 

  

 

2.13 ENTREGA DE BRINQUEDOS, PÃES, KITS DE ALIMENTOS E CESTAS BÁSICAS  

Com o apoio de empresas parceiras foram distribuídos para os alunos e suas famílias: 

• Mesa Brasil – doação  de frangos e bandejas com ovos para 55 famílias 

• Mercado Mix Bahia – Doação 1.000 pães (trimestre), às quartas-feiras e são entregues aos 

alunos 

 
 

 
 
 

http://www.crescerbahia.org.br/


www.crescerbahia.org.br - Rua Marília Tereza dos Santos, 328 – Ipitanga - Lauro de Freitas, BA – cep: 42706-350 – Telefone +55 (71) 4113-3099  
18 

3. NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
(Coordenadora: RAIMUNDA ARAÚJO) 
 

 
 
 
 

 

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

R$10.252,66 

R$3.525,78 

R$478,50 

R$12.975,00 

R$373,93 

R$3.196,00 

R$5.366,50 

R$3.596,97 

R$1.034,00 

R$3.128,00 

R$2.175,02 

R$2.883,50 

VENDAS REALIZADAS (SALES MADE)
Jan-Dez/2021

Total R$ 48.985,86

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

…
R$4.435,01 

R$14.136,40 

R$6.670,04 

R$9.236,84 

R$5.948,01 

R$ 15.560,06 

R$ 9.676,37 R$ 9.127,88 

R$ 47.716,25 

R$ 6.869,65 

R$ 15.886,90 

DOAÇÕES FINANCEIRAS OBTIDAS PELO 
NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

(FINANCIAL DONATIONS OBTAINED BY FUNDRAISING NUCLEOUS) 
(Total R$ 146.053,01)
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Obs.:  Doações realizadas trimestralmente, por meio das notas fiscais eletrônicas, cadastradas no 

site da Secretaria da Fazenda. Esta é uma campanha do Governo do Estado da Bahia. 

 
Ao longo do trimestre o Núcleo de Captação de Recursos recebeu como doção: alimentos, 

produtos de higiene e limpeza, cestas básicas, material de construção, material escolar, móveis, 
roupas, sapatos e brinquedos.  Os itens quem não são aproveitados no Crescer para utilização dos 
alunos, são vendidos nos bazares solidários promovidos durante o ano. 

Empresas parceiras doadoras de materiais e bens de consumo: 

 
   

 
Campanha realizada na Academia Selfit Doação de suco e creme de leite – empresa ELOG 

       
 

out/21

jul/21

mar/21

R$10.088,96 

R$10.259,30 

R$10.679,60 

Campanha Nota Premiada - 2021
(Winning Invoice Campaign)

Total R$31.027,86
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Doação de brinquedos educativos artesanais 
Escola de Filosofia Nova Acrópole 

Doação de alimentos, produtos de higiene e 
limpeza - Empresa Corner Shop 

                 

 

Doação de móveis de escritório – Empresa APUB 

 

   

 

 
 
 
 

Ganhador da bicicleta 
sorteada para os alunos, 

doada ao Crescer por 
uma voluntária 
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4. NÚCLEO ADMINISTRATIVO 
 (Coordenadora: EDLÊNE ROMÃO) 
 

4.1 REFORMA DO EDIFÍCIO CRESCER 

Durante todo o trimestre o Núcleo Administrativo permaneceu dando suporte operacional 
para a continuidade da reforma das instalações do Crescer, tanto na contratação de fornecedores, 
aquisição de materiais de construção como no acompanhamento da obra. 

Relação de material de construção adquirido desde o início da execução da obra até 
dezembro/2021: 

 

 

Material de Construção - Custo Mensal (Junho a Dezembro/2021) 
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Obs.: Não houve pagamento de mão de obra em dezembro/2021 
 
 

REFEITÓRIO COZINHA 
           

 
      

          SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
                    (para alunos de 3 a 5 anos) 

                             SALA DE MÚSICA 

    

 
BANHEIRO FEMININO E MASCULINO                      SALA DE INFORMÁTICA 
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CORREDOR DE ACESSO AOS AMBIENTES DO 
PISO TÉRREO 

SECRETARIA 

   

 
CHEGADA DOS PISOS E REVESTIMENTOS (PAMESA E TECNOGRES) 

   

 
 

4.2 NUTRIÇÃO 

Desde outubro o Crescer conta com o trabalho voluntário das nutricionistas Andréa Aleo e 
Lícia Cristal Reis, por meio de observação, coleta de dados e orientações sobre as boas práticas de 
higiene do corpo, ambiente e dos alimentos, tornando o mais próximo possível de atender às 
normas da RDC nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Este é um trabaho de suma importância e tem trazido bons resultados para os alunos e  
funcionários do Crescer.   

Uma das orientações foi que a ANVISA tem como responsabilidade a promoção e proteção 
da população, intervindo nos riscos decorrentes da produção e uso de produtos e serviços. Inclusive 
a ANVISA fiscaliza escolas, restaurantes, aeroportos, hospitais, shoppings para que todos estejam 
atuando de acordo com as normas e padrões do controle sanitário, sobretudo a higiene do 
ambiente, incluindo utensílios e equipamentos.  

Dentro deste contexto, onde na cozinha tudo é usado de maneira constante e em grande 
quantidade, é necessário manter a limpeza de forma rigorosa para reduzir a presença de 
microrganismos indesejados, que podem causar danos à saúde. Sendo assim o  
Crescer precisa estar de acordo com as recomendações da ANVISA. Por isso, a regulamentação exige 
que mobília e os utensílio da cozinha sejam de AÇO INOX.  Ele é durável, higiênico, resiste à corrosão, 
impactos e abrasão. Além da resistência ao ferrugem, é ideal para ambientes onde hajam intenso 
contato com água, pois o aço inox permite fácil limpeza devido às paredes lisas e a sua superfície 
não porosa, impedindo o acúmulo de sujeiras e, consequentemente, a proliferação de 
microrganismos causadores de doenças. 

Essa observação trazida pelas nutricionistas fez com que os reponsáveis pela reforma 
respensassem o projeto da cozinha para se adequar às normas exigisdas pela ANVISA. 
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4.3 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 

 
O sistema de gestão SOFTLINE foi implantado em dezembro nos notebooks e desktops de 9 

usuários: Edlene Romão, Ana Sidrônio, Josenane Romão, Raimunda Araújo, Danilo Andrade, Marcos 
Cruz, Ivan Lones, Joelton Freitas e Denyse Barreto. 

O treinamento para operacionalização acontecerá no dia 14/fevereiro, de forma presencial 
nas instalações do Crescer. 
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5. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
(Assistente de Comunicação: DANILO ANDRADE) 

 

As atividades do Departamento de Comunicação estiveram em alta com as divulgações do 
trimestre:  

• Novo site do Crescer 

• Bazar Solidário 

• Inscrição para as aulas de viola e violino 

• Inscrição de novos alunos para as demais atividades 
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6. DEPARTAMENTO FINANCEIRO 
(Gestor: IVAN LONES JÚNIOR) 

 

 

 
1º Semestre/2021 

 

2º Semestre/2021 

 

Receita X Despesa
(Jan-Dez/2021)
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Villa Social – Alemanha fez aporte financeiro nos meses: FEVEREIRO (R$ 39.738,00), MAIO (R$ 

38.220,00), JULHO (R$ 35.070,42) - auxiliando no pagamento da folha dos funcionários. 

Em SETEMBRO (R$ 57.463,71) e DEZEMBRO (R$75.179,21) referente ao apoio à reforma das 

instalações do Crescer. 

 

Villa Social – Suíça fez aporte financeiro em JULHO (R$ 141.880,16) e DEZEMBRO(R$163.377,54) 

em apoio à reforma das instalações do Crescer. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A equipe teve um ano em ritmo acelerado, com inúmeras adaptações ao “novo normal”, 

muitos aprendizados e acima de tudo permaneceram unidos, interagindo e com a atitude 

colaborativa durante todo período.  
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