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EQUIPE
NÚCLEO RIO

Assistente social – Camila Moraes
Serviços Gerais – Nilton (sem foto)
Coordenação EPAP – Nyeta Guimarães Campos
Coordenação SDC – Luiz Alberto Nascimento
Oficina de musicalização – Luiz Alberto Nascimento
Oficina de Capoeira - Marlon de Assis Marques
Roda de conversa – Bianca Ramos da Silva
Profª Apoio Pedagógico EPAP - Tereza C. Tavares
Profª Apoio pedagogico Gefep – Antônia
Auxiliar de serviços gerais – Nilton Pinto de Barros (s/foto)
Diretora Creche Pintinho Dourado – Marli Pacheco
Diretora Creche Recanto Feliz - Marcia

EQUIPE NÚCLEO PETRÓPOLIS
Assistente social – Adriana kreischer
Psicóloga – Kelli
Profª Apoio Ped. – Camila Bilheiro
Oficina de Capoeira – Otávio H. S. Ferreira
Oficina de dança – Thais Melagario
Oficina de Jiu jitsu – Alex Wayand
Oficina de Teatro – Madson Carvalho
Zeladora – Lourdes Wayand
Serviços de limpeza – Ana Angélica Costa
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EQUIPE NÚCLEO FRIBURGO
NÚCLEO NOVA FRIBURGO
Supervisão Geral: Fernanda Milanez
Mobilização de Recursos – Janaina Gralato
Assistente de eventos e campanhas - Nívea França
Assistente de divulgação –Vergílio Junior F. Gonçalves
Assistente administrativo – Josélia Schottz
Psicóloga e coord. Eq. Tec – Márcia Moura de Vries
Assistente social – Nívea França
Coordenação Curso de Corte e Costura – Nívea França
Apoio Curso de Costura – Vergílio Junior F. Gonçalves e Luciana Moraes
Prof. Curso de Costura – Luciana Moraes
Prof. Curso de Costura – Gabriel Milanez/Sandro Schottz
CONSELHEIRO PAULINO
Apoio Ped. Conselheiro Paulino – Andressa Willach
Apoio Ped. Conselheiro Paulino – Isabel Vilela
Monitor de música – Leonardo Benvenuti
Monitor ID – Gabriel Milanez
Monitor de Capoeira – Fabiano Oliveira
Auxiliar de serviços gerais – Emília dos Santos

CENTENÁRIO
Apoio Ped. – Fernanda Plácido
Oficina de música – Leandro Sinageli
Oficina de ID Centenário – Saymon Klein
Zeladora – Marlene Klein
Auxiliar de serviços gerais externo
(Centenário) – José Reinaldo Klein
(Renato) SEM FOTO
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ORGANOGRAMA DA ALDEIA

Crianças, adole
scentes e
famílias

Equipe de
apoio

Equipe
Técnica
(Psicologia
e Serviço
Social)

Professores e
monitores

Administração
local
(Rio, Friburgo e
Petrópolis)

Administração
Central

Gerencia

Mobilização
de recursos

Diretoria
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CENÁRIO ATUAL1
A

fome

é

novamente

uma

realidade que atinge mais de 10 milhões
de brasileiros. De acordo com o Instituto
Brasileiro

de

Geografia

e

Estatística

(IBGE), o contexto do país se agravou no
que se refere à insegurança alimentar,
que vinha apresentando redução nas
últimas décadas, e agora regride com o
governo atual. Em 2004, por exemplo, o
percentual de lares que viviam com
algum grau de insegurança era de 35%.
Em 2009, o índice caiu para 30%, tendo registrado nova baixa em 2013, penúltimo
período avaliado, quando a marca era de 23%. Agora, o IBGE identifica um
percentual de 37% de famílias que convivem com o problema, em maior ou
menor grau, segundo os dados colhidos entre 2017 e 2018, no pós golpe que
retirou a então presidente Dilma Russef do cargo. A volta do Brasil ao Mapa da
Fome era algo esperado diante do desmonte das políticas públicas de
distribuição de renda e assistência social no país. A resposta à crise políticoeconômica foi cobrar da população mais pobre o preço mais alto para o
enfrentamento dessa crise. Com isso, gerou-se desemprego, precarização do
trabalho, restrições orçamentárias à proteção social e aos programas de
Segurança Alimentar e Nutricional.
O preço da crise pode ser sentido também na alta de alimentos. Com a
pandemia da Covid-19, o arroz e o feijão, itens básicos nos lares brasileiros,
subiram, respectivamente, 19,2% e 35,9%. Apesar o peso inegável do coronavírus
na vida da população, essa não é a maior razão para o cenário desastroso em
relação à fome no Brasil. O desmantelamento de órgãos participativos como o
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), primeiro ato
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https://ibase.br/pt/noticias/live-debate-volta-do-brasil-ao-mapa-da-fome-da-onu/
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de Jair Bolsonaro como Presidente da República, é um fator primordial nessa
questão.
A declaração do Presidente Jair Bolsonaro em que afirma ser mentira haver
quem passe fome no Brasil mostra um total desconhecimento do cotidiano de
boa parte da população brasileira. Apesar de sermos um dos maiores produtores
de alimentos no mundo, nosso país ainda carrega uma realidade bastante
dramática quando o assunto é a fome e a extrema pobreza.
Dados levantados no ano passado, já mostravam o aumento do número
de pessoas vivendo em situação de pobreza no Brasil, nos levando a patamares
de 12 anos atrás, com mais de 10 milhões de brasileiros nessa condição. Um
quadro diretamente ligado à fome e que é agravado com o desmonte de
políticas públicas de transferência de renda. Dados mais recentes sobre
segurança e insegurança alimentar no Brasil ainda não foram liberados para
divulgação pelo Governo.
O

fim

de

espaços

de

participação

da

sociedade

civil

para

o

monitoramento e a acompanhamento da situação da segurança alimentar no
país é mais um fato que demonstra o quanto a comida que chega (ou não) à
mesa do brasileiro não está entre as preocupações mais urgentes da atual gestão
federal. Depois de ter sido recriado pelo Congresso, o Consea (Conselho
Nacional de Segurança Alimentar) foi extinto novamente por Jair Bolsonaro,
agora com força de lei.
No contexto da Aldeia da Criança, fomos surpreendidos pela necessidade
urgente da suspensão de TODAS as atividades presenciais em meados de março
de 2020, em função da pandemia, da qual pouco sabíamos.
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METODOLOGIAS POSSÍVEIS....
Para dar conta da nova condição de vida e de trabalho
tivemos que nos unir ainda mais, para aprendermos e
construirmos juntos uma convivência segura e possível!

Antes da pandemia por Covid19, eram realizados dois encontros regulares,
um, no início do ano para planejamento e outro, ao final, para avaliação geral
das atividades. Desta forma, realizamos nossa colônia de férias em Janeiro e
nosso

planejamento anual em fevereiro, iniciando as atividades em seguida.

Com a repentina interrupção foi necessário pararmos para repensar novas ações
adaptando o trabalho para mantermos a oferta às crianças de forma remota e
segura. Ao mesmo tempo, fazendo chegar ALIMENTO às mesas. Foi um início
desafiador e um ano de profundos aprendizados, quando pudemos nos unir mais
e qualificar a equipe, aprofundando algumas metodologias. Importa reforçar que
nosso propósito institucional se baseia no ato de construir as propostas no
9

coletivo, desenvolvendo as ações, projetos
e atividades com as equipes envolvidas e
com

as

trocas

com

as

crianças,

os

adolescentes e suas famílias.
Após o susto inicial, encaramos a
tarefa de construir um novo caminho de
atuação na Aldeia,

planejando outras

ofertas de atendimento, com atividades
desenvolvidas por meio virtual (grupos de
whatsapp e plataformas Zoom/Meet) e
visitas domiciliares para encontrar e ter
notícias das famílias. Além da entrega
regular de cestas de alimentos, incluímos
itens de material higiene e limpeza e um
pouco

depois,

materiais

e

atividades

equipes

reuniam-se

escolares.
Para
presencial

isso,

as

ou

remotamente

para

a

produção de material e estudo sobre as formas de atuação à distância, algo
novo para todos e todas.
O núcleo administrativo dos
três municípios também se reuniu
com regularidade para pensar e
viabilizar

logísticas

que

melhor

atendesse às demandas.
Nesses

encontros,

as

especificidades dos territórios se
tornaram o ponto focal, de modo a
considerar possibilidades outras de
ação institucional, garantindo o respeito a essas diferenças, inclusive levando em
consideração condutas governamentais que nem sempre eram comuns a esses
territórios.
10

É importante registrar como anualmente iniciamos as atividades: com nossa já
tradicional

COLÔNIA DE FÉRIAS, momento do ano em

que abrimos as

portas para a comunidade do entorno dos locais onde atuamos para apoiar as
famílias que trabalham durante as férias escolares dos seus filhos e para receber
novos alunos.
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Este

ano,

colônia

nos

oferecemos
núcleos

a
de

Centenário e Petrópolis, com passeios, brincadeiras, cinema e muita diversão!
Enquanto isso, outros
membros da equipe se
capacitaram para a arte
de contar histórias....
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INÍCIO DAS ATIVIDADES REGULARES
Em fevereiro retornamos com todas as Atividades regulares da Aldeia em
Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro e Belford Roxo: Trabalho com as Famílias
em situação de maior vulnerabilidade e Oficinas no Contraturno Escolar: Apoio
Pedagógico (todos os núcleos), Música (Friburgo e Rio), Dança (Friburgo e
Petrópolis), Capoeira (todos os núcleos), Teatro (Petrópolis), Jiu-jitsu (Petrópolis),
Informática (todos os núcleos) e Roda de conversa (Rio), além das atividades
transversais

no

âmbito

do

Desenvolvimento

Humano

e

Fortalecimento

Comunitário.

Quando
fomos

março

chegou,

surpreendidos

necessidade

pela

urgente

de

ISOLAMENTO SOCIAL e suspensão
de todas as atividades presenciais,
Logo

nos

percebemos
situação

primeiros
a

para

dias

gravidade
a

já
da

população

assistida pela Aldeia:
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 Trabalhadores

informais,

sem

qualquer

segurança

trabalhista

ou

condições de adaptação ao trabalho remoto (equipamentos/ internet/
atividades afins).
 Núcleos familiares com muitas crianças sem a merenda escolar em
função da paralisação da rede pública de ensino (em sua maioria, a
garantia deles da alimentação básica).
 Ampliação alarmante dos casos de violência doméstica sobretudo
contra crianças, mulheres e idosos, além do aumento da dependência
química;
 Dificuldade de acesso aos equipamentos públicos e serviços online
(Defensoria pública, Cras, Conselho tutelar...)
 Redução brutal da renda das famílias, gerando inúmeras demandas
para

a

sobrevivência

das

pessoas.
 Necessidade

de

educação

para nova rotina de cuidados
pessoais, hygiene;
 Chegada em massa de novas
famílias indicadas por famílias
acompanhadas, para que seus
filhos
oficinas

fossem
e

inscritos
receberem

nas
os

atendimentos da equipe.
 Uma explícita demanda relacionada ao serviço de saúde mental, com
sintomas de depressão, falta de estrutura emocional pra lidar com os
novos desafios...
Observamos ainda nesse primeiro mês da quarentena o aumento do
número de famílias em situação de emergência, que ampliou em quase
400%!!
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Para dar conta então desse novo desafio e
ainda manter os compromissos já assumidos
pela Aldeia com a equipe e os núcleos,
lançamos a

Campanha

QUARENTENA

SOLIDÁRIA:

Ofertando novos canais de

comunicação

para

reforçarmos

a

necessidade de ajuda mútua e acolhimento
nesse momento.
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Com o lançamento da CAMPANHA QUARENTENA SOLIDÁRIA, diversas ofertas
começaram a surgir.... como lives e arrecadação de alimentos!
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Criamos um canal no YOUTUBE, onde toda equipe produziu
material para divulgar e realizar as atividades e ações.

Também foi por meio das plataformas e redes sociais que os
encontros em equipe e em subgrupos foram realizados

18

A equipe de mobilização de recursos trabalhou incansavelmente
para que chegasse à mesa das famílias 12.137 itens
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Trabalho da equipe técnica: psicologia & serviço social e
educação
Em

2020,

o

trabalho da equipe
técnica em parceria
com

a

equipe

de

educação
DIVERSIFICOU

e

AMPLIOU

as

possibilidades

de

intervenção junto às
crianças

e

suas

famílias focando prioritariamente em atendimentos de acolhimento em visitas
domiciliares ou nos grupos
de usando as plataformas
de

reuniões

ou

via

whatsapp, nas orientações
sobre

cuidados

com

a

saúde e prevenção de
transmissão

do

vírus

e

intervenções coletivas.
Foi
desafiador

bastante
encontrar

as

famílias virtualmente em
razão

das

limitações

tecnológicas, das dificuldades de conexão e principalmente da logística familiar
que possibilitasse o acompanhamento das atividades e encontros. Entretanto, os
encontros presenciais para entrega de recursos materiais foram momentos de
trocas onde a acolhida e as trocas foram muito importantes.
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Também foi possível dar continuidade na
organização

documental,

realizando

a

atualização de documentos institucionais, como
os sumários sociais alimentados por entrevistas
com as famílias do projeto e por meio da
participação nas reuniões de pais realizadas
virtualmente. Os atendimentos foram realizados
também com a equipe interna, que em diversos
momentos
acolheu
vulnerabili
dades e demandas das famílias, e, a partir
dos conteúdos que apareciam, a equipe
produzia vídeos com orientações sobre os
temas mais relevantes, de forma a mitigar
um

pouco

cotidiano,

das

angustias

buscando

redirecionamento

das

a

desse

novo

reflexão

estratégias

e
de

atuação profissional e pessoal.
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Algumas atividades do ALDEIA

EM CASA....
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Além das atividades com as crianças, as
equipes

se

reuniram

regularmente

em

pequenos grupos para planejar e preparar
materiais para os alunos e também se reuniam virtualmente com as famílias,
como a equipe do Projeto Educação para a PAZ na imagem abaixo ....

24
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Algumas capacitações da equipe....
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Acompanhamento Familiar
O

Acompanhamento

Familiar

consistiu

em

um

conjunto de intervenções de caráter continuad o que
visou

o

enfrentamento

vulnerabilidade

social

e/ou

das

situações

violação

de

de

direitos ,

especialmente no contexto da pandemia, onde o
trabalho em rede se fez mais necessário.
Disponibilizamos para
as famílias atendidas e de
acordo

com

suas

necessidades: cesta básica,
produtos de higiene pessoal,
roupas, calçados, utensílios
domésticos,

móveis,

eletrodomésticos,
ajuda de custo para
transporte e remédios,
orientação e incentivo
a inserção no mercado
de trabalho e planejamento de suas vidas e
relacionamentos
(elaboração do plano
de

ação

trimestralmente).
longo
ampliamos

consideravelmente

do
o

número

Ao
ano
de

famílias atendidas.
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Famílias beneficiadas com Cestas
básicas (todos os núcleos) = 1422
Campanha Quarentena Solidária
Dezembro
210

Junho
137
Abril
99

Julho
153

Agosto
157

Setembro
176

Outubro
Novembro
185
179

Maio
97

Março
29
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Uma forte rede de solidariedade se fez presente nesse ambiente de
trocas. Quem tinha um pouco mais doava para aqueles que precisam. Assim
realizamos muitas campanhas, eventos comunitários, rifas, bazares com a
intenção de arrecadar recursos, mas também estrategicamente, fazer circular
esse calor humano entre quem doa e quem recebe. Foram arrecadados 8.121
kg de alimentos!!!

ENTREGAS DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2020

5%

20%

75%

Famílias Acompanhadas pela Equipe Técnica
Famílias das Comunidades em situação de emergência
Colaboradores da Aldeia

30

CURSO DE CORTE E COSTURA
A 3ª TURMA teve início em 10 de outubro de 2019 seguindo até 19 de dezembro
de 2019, quando houve o recesso de fim de ano. Retornamos as atividades no
dia

15

de

janeiro

de

2020

e

seguindo

presencialmente até 13 de março de 2020, quando,
devido à Pandemia da Covid-19 as atividades da
Instituição foram suspensas. Nas duas semanas que
antecederam a suspensão das aulas, as alunas
estavam se dedicando exclusivamente a produção
de peças para o Bazar que aconteceria no dia 14 de
março,

sábado,

onde

seriam

apresentadas

e

comercializadas neste evento. Na medida das
condições possíveis, a TURMA 3, encerrou as atividades e assim se configurou:

# Faixa Turma 3
1 jov
Lariana da Silva dos Anjos
2 mad Amanda Lacerda Jardim Dias
3 mad Márcia Cristina Costa da Silva Santos
4 mad Rosangela Leite da Silva
5 mad Rosilene Silva dos Anjos
6 mad Teciane Maria Palavra
7 mad Valdinéia da Silva dos Anjos
8 sra
Arlete Veiga de Araújo
9 sra
Clementina de Ramos Tardim da Silva
10 sra
Eliana da Silva Andrade
11 sra
Ruthe de Souza Costa
12 jov
Izabela de Freitas da Silva
13 jov
Ketilin Mendes de Assis
14 jov
Vanusa Coelho Medeiros de Barro
15 jov
Marcia Cristina Silva Santos
16 jov
Caroline (irmã Lariane)

Status
Inscrita
Inscrita
Inscrita
Inscrita
Inscrita
Inscrita
Inscrita
Inscrita
Inscrita
Inscrita
Inscrita
Inscrita/pend
Inscrita/pend
desistiu
desistiu
desistiu
31
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ALGUNS PRODUTOS:

33

No dia 09 de abril de 2020 após reuniões da equipe de Corte e Costura junto à
gerência da Instituição, retornamos as aulas online com videoaulas para a
complementação da carga horária, tendo em vista que a turma estava prestes a
se formar. Assim foram elaborados kits de costura para que as alunas pudessem
concluir o processo de aprendizagem.
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RECURSOS DISPONÍVEIS:
Recursos próprios
Este ano, a arrecadação brasileira obteve seu maior resultado dos últimos 03
anos, em virtude do aumento no valor da subevenção municipal. Além desse
recursos, soma-se o valor

arrecadado por meio de alugueis de veículo, das

casas, do Centro Comunitário de Friburgo para casamentos e festas em geral,
dos bazares e da doação de pessoas físicas e jurídicas em campanhas. Além
disso, aumentamos a arrecadação em recursos materiais (alimentos não
perecíveis, ovos de páscoa, brinquedos e roupas novos e semi novos) que não
foram computados no total da receita anual.

Recursos Materiais
03 veículos: dois GOLs; um jipe; equipamentos de informática (computadores,
impressoras, 03 datashows, 03 telas para projeção, scanners, copiadoras e
máquinas fotográficas); imóveis (01 Centro Comunitário, 11 casas , 01 Marcenaria,
01 fazenda, 01 casa sede, 03 escritórios – (Rio, Friburgo e Petrópolis), 01 Creche,
mobiliário em todas as instalações.
Recursos Humanos
Equipe: 01 Gerente geral, 03 Assistentes Sociais, 02 Psicólogas, 03 Educadoras
Sociais, 03 Assistentes administrativas, 03 Auxiliares de Serviços Gerais, 01 Zeladora.
Além destes, contamos com trabalho de voluntários brasileiros e alemães para
atividades específicas e a participação ativa dos Membros do Conselho Diretor
no acompanhamento e desenvolvimento das atividades.
Contamos com uma rede diversificada e de qualidade composta por 13
monitores para o desenvolvimento das oficinas, em sistema de remuneração por
bolsa-auxílio, que recebem essa ajuda de custo para o deslocamento e a
35

alimentação. Atuam com responsabilidade e envolvimento frente aos objetivos
propostos. Além dos recursos descritos acima, contamos com recursos de
parceiros para a execução de algumas atividades, tais como: Centro de
Promoção Social de Petrópolis – pertence à Prefeitura Municipal de Petrópolis e é
administrado pela Aldeia e duas casas onde funcionam as atividades de Portas
Abertas na Comunidade do Turano, sob responsabilidade do GEFEP, além do
recém inaugurado espaço CASA DA PAZ que abriga o PROJETO EDUCAÇÃO
PARA A PAZ, onde são realizadas atividades no contraturno escolar em parceria
com a organização O SOM DAS COMUNIDADES. Lá, serão realizadas atividades
de CAPOERIA, APOIO PEDAGÓGICO, MÚSICA E RODA DE CONVERSA, que desde
o ano passado acontecem de forma remota..

AVALIAÇÃO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

 Reconhecemos a necessidade de investir tempo para que os professores
e monitores possam realizar os planejamentos juntos, organizando os
materiais e recursos necessários.
 Indicamos

que,

além

de

organizar

as

atividades

pedagógicas,

definamos momentos para formação continuada da equipe, para
monitoramento e avaliação das ações realizadas. Sempre que possível,
assegurando que os diferentes atores envolvidos como as atividades
possam participar destes momentos.
 Manter no início do ano a reunião geral de equipes para compartilhar o
calendário das atividades, eventos e festividades que acontecerão
dentro e fora do projeto. Isso contribui para que não haja sobreposição
de compromissos, que possam prejudicar as ações conjuntas, além de
permitir que os sócios e possíveis parceiros da Aldeia possam se organizar
para participar dos eventos mais relevantes.
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 Espera-se que as atividades do projeto respondam às possíveis
necessidades da comunidade ou ofereçam soluções para os problemas
existentes no território. Para tanto, é necessário mapear previamente tais
necessidades e problemas, o que precisa ser realizado. Isso já é feito,
informalmente, a partir dos diálogos ou escuta das famílias, crianças e
adolescentes

que

participam

das

atividades.

Essa

ação

mais

sistematizada contribuirá para que as atividades propostas sejam mais
contextualizadas à realidade e significativas para o público atendido.
 Temos conseguido registrar o trabalho realizado por meio de fotografias,
anotações escritas e relatos dos participantes, entendendo que é
importante para preservar a memória do projeto e criar um material de
consulta para a própria equipe.
 Organizar esses registros, detalhando o modo de colocar o projeto em
prática, é também uma forma de compartilhar conhecimento e inspirar
outros

educadores

e

outras

organizações

a

realizar

trabalhos

semelhantes. Para tal, avaliamos a possibilidade de organizar uma
publicação mais sistematizada.
 Consideramos o relatório uma ferramenta de apoio e diálogo entre os
diferentes atores envolvidos com o projeto.
 Buscamos implantar muitas alternativas de mobilização e captação de
recursos, como: parcerias com o poder público, editais, parcerias
privadas, realização de eventos, crowdfunding.
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RELATÓRIO FINANCEIRO DE 2020

Saldo conta 01.01.2020
Receitas 2020 (Alemanha e
Brasil)
Repasse de 2020
Despesas 2020
Saldo em 31.12.2020

R$ 34,87
R$ 1.773.915,33
R$

1.510.038,01

R$

1.419.339,49

R$

-R$ 56.70

Saldo em conta 01.01.2020

R$ R$ 34,87

Receitas próprias Aldeia da Criança Alegre
Receita Governamental
Receita Não Governamental
Receita Própria
Total

Valor
R$

130.000,00

R$

84.778,70

R$

49.098,62

R$

263.877,32

Receitas doações internacionais
Kinder in Rio e.V.
Total Geral Receitas

Valor
R$
R$

1.510.038,01
1.773.915,33
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PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021
Objetivos:

Objetivo Geral: Ampliar o trabalho de fortalecimento das relações sociais junto
às famílias, crianças e adolescentes e membros das comunidades onde atuamos
e da comunidade interna (sócios, diretoria, funcionários, voluntários e doadores).
Partimos das atividades culturais, esportivas, educativas e de lazer, que também
consideramos importantes, para atingir as dimensões mais profundas de
emancipação e desenvolvimento pessoal.
Objetivos Específicos:
 Promover a melhora nos índices de escolaridade das crianças e adolescentes
que participam dos projetos;
 Ampliar vinculação das famílias em situação de vulnerabilidade social com a
rede socioassistencial do município de origem;
 Manter e ampliar a oferta de acesso aos bens culturais e sociais a crianças e
adolescentes participantes das oficinas, por meio de atividades educativas,
culturais, artísticas, esportivas e de lazer;
 Contribuir para o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes
envolvidas no projeto, tendo a família como um parceiro indissociável desse
processo;
 Manter e ampliar os projetos de assistência, educação, profissionalização e
promoção social de famílias, comunidades ou grupos sociais no âmbito de
suas unidades próprias ou junto a grupos locais legalmente constituídos.
Metas:
1.

Unificar a sistematização do trabalho no ano de 2020 entre os núcleos. Para
tal, proceder com as mudanças necessárias na parte administrativa,
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implantando um sistema de rede entre os núcleos, melhorias no sistema na
contabilidade institucional, com gerenciamento unificado entre os núcleos;
2.

Ampla

divulgação

do

Balanço

anual

procedendo

com

o

compartilhamento no site, cumprindo a exigência do TCU de publicação dos
nossos balanços anuais em função da Subvenção.
3.

Ampliação do PROJETO PORTAS ABERTAS em outros núcleos, reativando a
Aldeia de Banquete (município de Bom Jardim) e ou outro bairro de Friburgo
que apresente essa demanda, como Olaria.

4.

Ampliar a captação de recursos no Brasil em relação ao ano de 2020,
aprimorando este serviço nos núcleos para participar de mais editais de
fomento a projetos, de campanhas focais e organizando, fidelizando e
ampliando a rede de doadores no Brasil;

5.

Finalizar o processo de reintegração de posse do imóvel cedido em
comodato para a Prefeitura de Friburgo (processo judicial em fase de
execução). A proposta é permutar o espaço com outros coletivos ou
associações por meio de parcerias de trabalho na manutenção do espaço.
Projeto detalhado em construção;

6.

Aprimorar e dar continuidade aos projetos planejados e/ou iniciados em
2020, quais sejam:

 Nova edição para mais cinco Turmas do CURSO DE CORTE E COSTURA, tendo
em vista a aceitação e lista de espera em Conselheiro Paulino e Centenário;
 Aproveitamento do espaço de Costura da Casa 1 de Centenário pelas ex
alunas costureiras, como um embrião de prática de costura coletiva, sob a
supervisão de uma professora com carga horária para tal;
 Aquisição de material, utensílios e equipamentos para oficinas visando a
melhoria e adaptação dos ambientes em virtude da pandemia: totens para
álcool em gel; cartazes informativos, máscaras e aventais descartáveis para
equipe, alunos e famílias; termômetros; placas acrílicas para separação dos
espaços;
 Uniformes para todas as crianças, adolescentes e profissionais da Aldeia;
material pedagógico, instrumentos, espelho para sala de aula de dança,
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cortinas nas salas, armários, prateleiras, pequenas reformas de adaptação de
espaços.
 Proceder com a melhoria das instalações e dos espaços físicos dos núcleos e
Centros Comunitários nos municípios onde atuamos, com as seguintes
demandas mais emergenciais:
 NÚCLEO CENTENÁRIO: Manutenção das 7 casas de Centenário: conserto
e substituição de calhas das casas; reparos de infiltrações; limpeza e
substituição das caixas d’água das 07 casas de Centenário, Friburgo;
Aquisição de equipamentos nas cozinhas de Conselheiro Paulino e
Centenário para a implantação de novos cursos de PANIFICAÇÃO E
MANICURE & PEDICURE (fogão industrial e utensílios diversos); colocação
de cercas, placas e portões delimitando o território institucional.
 NÚCLEO CONSELHEIRO PAULINO: Construção de rampa e elevador
elétrico em Conselheiro Paulino, para cumprir com as exigências de
acessibilidade

indicadas

pelos

Conselhos

(CMAS

e

CMDCA);

Construção de mais um módulo hexagonal para ampliação de sala de
aula e construção de espaço de recreação ao lado da escada de
entrada; aquisição de duas impressoras e dois laptops para o trabalho
remoto da equipe técnica.
 CRECHES: Obra de adaptação do galpão onde funcionará a Creche
Pintinho Dourado (Rio de Janeiro): novas salas de aula, espaços de
reunião, atendimento, sala para oficinas para familiares dos alunos,
parquinho, Construção do parquinho infantil em espaço compartilhado
com a creche Franz Haug, com cobertura e cozinha comunitária (Nova
Friburgo);
 NÚCLEO PETRÓPOLIS: Aquisição de mobiliário em substituição de móveis
antigos

avariados

(estantes,

armários,

prateleiras);

aquisição

de

impressoras e laptop para trabalho em homeoffice de membros da
equipe;
 REFÚGIO E PROPRIEDADES NOS TRÊS PICOS: Reforma da casinha da
frente do Refúgio, que estava desativada, com o objetivo de ampliar o
atendimento de hospedagem; proceder com o mapeamento e
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colocação de cerca e placas em todas as propriedades; reforma e
adaptação do espaço construído do cabriteiro para ampliar a
utilização; aquisição de roupas de cama e banho para substituição do
acervo atual (doação da Aldeia)
 SEDE RIO DE JANEIRO: Reparos de manutenção e trocas nas calhas,
infiltrações, bomba d’água, entre outros; colocação de beirais do
telhado da casa; revisão nos aparelhos de ar condicionado dos quartos
(ou troca por ventiladores de teto); revisão de parte elétrica da casa;
aquisição de equipamentos de informática, jogos e materiais de
escritório e pedagógicos para as atividades de Portas Abertas e Apoio
Pedagógico nos projetos locias;
 Aquisição de computadores para o laboratório de informática de Conselheiro
Paulino, Projetos de informática do Rio de Janeiro e 4 laptops para o trabalho
itinerante de membro da equipe; Aquisição de celular com boa capacidade
de armazenamento de imagens;
 Aquisição de veículo (com boa capacidade espaço) para o recolhimento
das doações e transporte de crianças e membros da equipe (sugestão de
Kombi ou outro utilitário com capacidade para 12/15 pessoas); aquisição de
outro veículo de passeio para o trabalho da equipe;
 Capacitação da equipe em formações pontuais e específicas, de acordo
com as necessidades institucionais (Curso Germinar/formação de trabalho
com famílias Terra dos Homens/cursos na área da pedagogia Waldorf/
especializações nas áreas de atuação institucionais) de modo a promover o
desenvolvimento das habilidades sociais de todos os membros da equipe;
Atividades Previstas:
No ano de 2021 as atividades regulares serão mantidas em sistema online e
presencial, de acordo com as orientações dos poderes públicos nos municípios,
sendo acrescentadas as seguintes atividades gerais:
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Aproximação com as Secretarias de Educação dos municípios onde atuamos
para a para oferta de serviço de capacitação e formação continuada
profissionais da educação;



Revitalização do espaço da marcenaria em Centenário, ampliando as
atividades desta área;



Incentivar e promover o intercâmbio entre os projetos e ONGs similares;



Retomar a proposta de iniciar a ocupação da Aldeia de Amparo com famílias
encaminhadas pelo projeto de interiorização de refugiados em parceria com
a PARES/Cáritas RJ;



Sistematização do trabalho com vistas a publicações de cadernos, livretos,
cartilhas e outros materiais que divulguem e socializem as experiências
realizadas.

Portas Abertas:


Apoio Pedagógico (Proposta específica planejada pelas educadoras das
turmas de Friburgo, extensiva aos demais núcleos):
 Planejar atividades criativas, respeitando a faixa etária dos alunos;
 Apresentar o conteúdo escolar de forma diferenciada, embasando-se
em recursos da Pedagogia Waldorf, tais como manualidades, trabalho
artístico (plástico e musical), entre outros;
 Desenvolver a autoestima e a perseverança na busca de soluções;
 Oferecer um ambiente adequado ao processo de aprendizado e
socialização, responsabilizando e envolvendo o aluno no cuidado desse
espaço;
 Oferecer ferramentas para a resolução de conflitos de forma pacífica.
 Cursos de capacitação profissional de Corte e Costura, Panificação e
Manicure e Pedicure;
 Ampliar a parceria com as Dioceses locais, no sentido de oferecer ao
público do projeto Portas Abertas o fortalecimento do lado espiritual e dos
valores;
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Capacitação para profissionais de Creche/1º segmento do ensino
fundamental:


Ampliar a Capacitação para profissionais de creche nos municípios onde
atuamos;



Formar grupos de estudo para sistematizar o trabalho;



Promoção de ações de captação de recursos e geração de renda junto
com as Creches e Escolas interessadas;



Ampliação e formalização de parcerias por meio de convênios;

Trabalho com famílias e comunidade:


Realização de pesquisa quantitativa e qualitativa sobre o perfil dos
beneficiários;



Estabelecimento

de

critérios

para

seleção,

acompanhamento

e

desligamento das famílias;


Definição de metas de atendimento, de acordo com a realidade de cada
núcleo;
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ORÇAMENTO GERAL 2021
Orçamento GERAL/ 2021

(Núcleos de Nova Friburgo, Petrópolis e Rio de Janeiro)
Sede
Pessoal

Especificação

Valores Orçados

Orçamento pessoal 2021

R$ 823.027,13

47,13%

Propaganda e trabalho de
conscientização

Site, folder, palestras,
seminários etc.

R$ 82.225,00

4,7%

Despesas financeiras (conforme
despesas 2020 incluindo 10% de
aumento)

Taxas bancárias, contador

R$ 74.750,00

Manutenção e seguros
(conforme despesas 2020
incluindo 10% de aumento)

Manutenção de imóveis e
veículos, pagamento de
seguros e serviços

Despesas Veículos e transporte
(conforme despesas 2020
incluindo 10% de aumento e
incluindo a ampliação dos
trabalhos no Rio de Janeiro e em
Nova Friburgo)

Combustível e pedágio
(acompanhamento familiar,
Projeto Portas Abertas,
Centros Familiares)

Manutenção do apoio direto
aos projetos (conforme despesas
2020 incluindo 10% de aumento
por inflação)

Pagamento monitores Portas
Abertas,
aquisição/reposição de
equipamentos, material etc.
Portas Abertas, auxílio
material famílias
acompanhadas, auxílio
financeiro direto Centros
Familiares/Creches

4,28%

R$ 210.727,32

12,06%

1,61%

R$ 27.600,00

30,22%

R$ 527.850,00

Sub Total Geral da Aldeia da Criança/ 2021

R$ 1.746.179,45

Sub Total contrato PMK (excluindo contabilidade, impostos e
propaganda)

R$ 1.589.204,45

Investimentos 2021 (conforme Plano de Investimentos)

R$ 276.000,00

Valor Total (Plano de Investimento + Geral da Aldeia)

R$ 2.022.179,45

*Despesas pagas com recurso brasileiro, de acordo com contrato
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100%

Orçamento Parcial/ 2021

Núcleo de CONSELHEIRO PAULINO
Sede

Especificação

Valores Orçados

Pessoal

Planilha orçamento pessoal
2021

R$ 108.236,32

Propaganda e trabalho de
conscientização

Site, folder, palestras,
seminários etc.

R$ 20.556,25

Despesas financeiras (conforme
despesas 2020 incluindo 10% de
aumento)

Taxas bancárias, contador

R$ 18.687,50

Manutenção e seguros (conforme Manutenção de imóveis e
despesas 2020 incluindo 10% de
veículos, pagamento de
aumento)
seguros e serviços

R$ 52.681,83

Combustível e pedágio
(acompanhamento familiar,
Projeto Portas Abertas, Centros
Familiares)
Pagamento monitores Portas
Abertas, aquisição/reposição
Manutenção do apoio direto aos de equipamentos, material etc.
projetos (conforme despesas 2020 Portas Abertas, auxílio material
incluindo 10% de aumento)
famílias acompanhadas, auxílio
financeiro direto Centros
Familiares/Creches
Despesas Veiculos e transporte
(conforme despesas 2020
incluindo 10% de aumento)

R$ 6.900,00

R$ 270.000,00

Sub Total Geral Conselheiro Paulino/2021

R$ 477.061,90

Investimentos 2021 (conforme Plano de Investimentos)

R$ 132.250,00

Valor Total (Plano de Investimento + Geral da Aldeia)

R$ 609.311,90



*Despesas pagas com recurso brasileiro, de acordo com contrato
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Orçamento Parcial/ 2021

Núcleo de CENTENÁRIO
Sede

Especificação

Valores Orçados

Pessoal

Planilha orçamento pessoal 2021

R$ 289.675,83

Propaganda e trabalho de
conscientização

Site, folder, palestras, seminários
etc.

R$ 20.556,25

Despesas financeiras (conforme
despesas 2020 incluindo 10% de
aumento)

Taxas bancárias, contador

Manutenção e seguros
(conforme despesas 2020
incluindo 10% de aumento)

Manutenção de imóveis e
veículos, pagamento de seguros
e serviços

Combustível e pedágio
(acompanhamento familiar,
Projeto Portas Abertas, Centros
Familiares)
Pagamento monitores Portas
Abertas, aquisição/reposição de
Manutenção do apoio direto
equipamentos, material etc.
aos projetos (conforme despesas Portas Abertas, auxílio material
2020 incluindo 10% de aumento) famílias acompanhadas, auxílio
financeiro direto Centros
Familiares/Creches
Despesas Veiculos e transporte
(co%nforme despesas 2020
incluindo 10% de aumento)

Sub Total Geral Centenário/ 2021

R$ 18.687,50

R$ 52.681,83

R$ 6.900,00

R$ 115.533,30

R$ 504.034,71

Investimentos 2021 (conforme Plano de Investimentos)

R$ 74.750,00

Valor Total (Plano de Investimento + Geral da Aldeia)

R$ 578.784,71

*Despesas pagas com recurso brasileiro, de acordo com contrato
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Orçamento Parcial / 2021

Núcleo de PETRÓPOLIS
Sede
Pessoal
Propaganda e trabalho de
conscientização

Especificação
Planilha orçamento pessoal 2020

Site, folder, palestras, seminários etc.

Valores Orçados
R$ 110.650,01

R$20.556,25

Despesas financeiras (conforme
despesas 2019 incluindo 10,67% de
aumento)

Taxas bancárias, contador

R$ 18.687,50

Manutenção e seguros
(conforme despesas 2019 incluindo
10,67% de aumento)

Manutenção de imóveis e
veículos, pagamento de seguros e
serviços

R$ 52.681,83

Despesas Veículos e transporte
(conforme despesas 2019 incluindo
10,67% de aumento e incluindo a
ampliação dos trabalhos no Rio de
Janeiro e em Nova Friburgo)

Combustível e pedágio
(acompanhamento familiar, Projeto
Portas Abertas, Centros Familiares)

R$ 6.900,00

Manutenção do apoio direto aos
projetos (conforme despesas 2019
incluindo 10,67% de aumento por
inflação)

pagamento monitores Portas
Abertas, aquisição/reposição de
equipamentos, material etc. Portas
Abertas, auxílio material famílias
acompanhadas, auxílio financeiro
direto Centros Familiares/Creches

R$86.551,02

Sub Total
Investimentos 2020 (conforme Plano de Investimentos)
Valor Total com o plano de investimento 2020 e os Projetos em
vias de captação

R$ 296.026,61
R$ 41.400,00
R$ 337.426,61

*Despesas pagas com recurso brasileiro, de acordo com contrato
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Orçamento Parcial 2021

Núcleo RIO DE JANEIRO
Sede
Pessoal
Propaganda e trabalho de
conscientização
Despesas financeiras (conforme
despesas 2019 incluindo 10% de
aumento)

Especificação
Planilha orçamento pessoal 2020

Site, folder, palestras, seminários etc.

Taxas bancárias, contador

Manutenção e seguros
(conforme despesas 2019 incluindo
10% de aumento)

Manutenção de imóveis e veículos,
pagamento de seguros e serviços

Despesas Veículos e transporte
(conforme despesas 2019 incluindo
10% de aumento)

Combustível e pedágio
(acompanhamento familiar, Projeto
Portas Abertas, Centros Familiares)

pagamento monitores Portas
Abertas, aquisição/reposição de
Manutenção do apoio direto aos
equipamentos, material etc. Portas
projetos (conforme despesas 2019
Abertas, auxílio material famílias
incluindo 10% de aumento)
acompanhadas, auxílio financeiro
direto Centros Familiares/Creches
Sub Total
Investimentos 2021 (conforme Plano de Investimentos)
Valor Total ( Plano de Investimento + Geral da Aldeia)

Valores Orçados
R$ 314.464,97

R$ 20.556,25

R$ 18.687,50

R$ 52.681,83

R$ 6.900,00

R$55.765,68

R$ 469.056,23

R$ 27.600,00
R$ 496.656,23

*Despesas pagas com recurso brasileiro, de acordo com contrato
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A Aldeia da Criança Alegre reconhece
a importância do apoio recebido para a
realização do trabalho realizado no ano de
2020, fundamental para o fortalecimento
das comunidades onde atuamos.
Ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários
para a compreensão plena de todos os
investimentos e ações, bem como para o
planejamento orçamentário de 2021.
“Lave as suas mãos para se prevenir”

Desejamos que a resiliência em todo o planeta se mantenha fortalecida e que
todos encontrem-se muito bem de saúde.
PAZ e BEM para tod@s nós!

Thaís Santos
Membro do Conselho Diretor
Aldeia da Criança Alegre Kinderdorf

Fernanda Milanez
Gerente
Aldeia da Criança Alegre Kinderdorf

