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Um ano histórico e realmente inesquecível...

Tão forte e intenso que sentimos a necessidade de registrar
aqui e compartilhar com você uma síntese da nossa jornada
institucional até agora, que certamente reflete o que cada
um(a) de nós vem passando também:

Dúvidas, medos, perdas, lutos, incertezas... 
Criatividade, ideias e soluções coletivas, parcerias

e muita, muita SOLIDARIEDADE!

Uma nova Aldeia da Criança precisou ser construída para
responder aos desafios desta Pandemia. E VOCÊ fez parte
dessa construção!

Receba então este material preparado com todo o carinho
com alguns destaques dessa caminhada, reforçando que
uma Organização nada mais é do que um conjunto de
PESSOAS que se unem por um propósito em comum!

Aqui estão, portanto, sinais da humanidade 
que nos conecta, sempre!

Gratidão sem fim!

na Quarentena
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Iniciamos o ano com a oferta das Colônias de Férias gratuitas
em nossos núcleos: alegria e diversão garantidas! Um sucesso!!

Centenário/ Nova Friburgo

Conselheiro Paulino/ Nova Friburgo

Contorno/ Petrópolis

na Quarentena
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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, Música, Dança, Capoeira, Teatro, Jiu-jitsu,
Informática e Culinária, além das atividades de Desenvolvimento
Humano e Fortalecimento Comunitário.

Trabalho com 
Famílias

na Quarentena
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Oficinas para
Crianças e Adolescentes

2020



na Quarentena
9

Fomos então 
surpreendidos pela 

necessidade urgente 

de ISOLAMENTO 
SOCIAL e 

suspensão de todas 
as atividades 

presenciais, em 
função da Pandemia 

mundial... 
No dia 16 de março 

iniciamos então um novo 
e desafiante caminho de 

atuação na Aldeia:

2020
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Logo nos primeiros dias já

percebemos a gravidade da situação 
para a população assistida pela Aldeia:

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 (para muitas 
delas representava a base de sua 
alimentação durante o ano...).

Redução brutal da renda das 
famílias, gerando inúmeros 
desafios novos para a 
sobrevivência de seus 
membros.

Ampliação alarmante dos casos de 
violência doméstica sobretudo 

contra crianças, mulheres e 
idosos, além do aumento da 

dependência química.

Negacionismo a respeito 
da Pandemia, gerando 
exposições ampliadas a 
riscos de contaminação. 

Falta de condições 
materiais para 

acessarem as ofertas da 
nova rotina das Escolas.

Necessidade de orientação e 
educação para uma nova 
rotina de cuidados pessoais, 
higiene e prevenção.

Falta de atividades saudáveis e adequadas 
para crianças em confinamento.

Dificuldades de Comunicação 
virtual/ telefônica...

Aumento de casos de problemas de 
Saúde mental (depressão e falta de 

estrutura emocional pra lidar com os 
novos desafios...)

Dificuldade de acesso 
aos equipamentos 
públicos e serviços 
online (Defensoria 

pública, CRAS, 
Conselho tutelar etc.).



teve algumas aulas adaptadas para a 
produção de máscaras artesanais de 
proteção, com a gravação de uma 

videoaula pela professora, orientações 

pessoais por meio remoto e envio de 
kits com os materiais para as alunas com 
essa possibilidade de trabalho em casa.

Uma bela forma de avançarmos 
mais um pouco na formação, 

oferecer um complemento 
de renda e ainda proteger

as famílias da Aldeia com a 
aquisição dessas máscaras para 

o envio das primeiras cestas.

O projeto de Corte e 
Costura para mulheres



Enquanto realizamos a Campanha “Quarentena Solidária” 
para suprir as inúmeras necessidades materiais, nossas 

Equipes Técnica e Pedagógica
(Psicólogas Sociais, Assistentes Sociais e Professores) 

fizeram uma grande adaptação de todo o 
trabalho para manter as ofertas às crianças e 
adolescentes, de forma remota e em segurança!



A equipe técnica passou a fazer 

visitas domiciliares mais 
frequentes a todas as famílias (às já 

acompanhadas e às centenas de novas 
pessoas de nossas comunidades em 

situação de emergência).

A equipe pedagógica reformulou toda a 
estrutura de comunicação com as crianças e 

famílias, através de grupos ampliados 
de Whatsapp e contatos individualizados.

Divulgamos um novo canal 
telefônico para receber pedidos de 

apoio e ofertas de ajuda.

Também criamos um canal no Youtube, 
para facilitar as comunicação e envio de aulas, 
vídeos pedagógicos, orientações sobre proteção e 
autocuidado!



Campanhas e orientações

importantes às famílias
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Com todo o carinho a nossa

equipe pedagógica preparou e distribuiu 

kits personalizados para as crianças, 

adolescentes e gestantes!
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As necessidades materiais foram um 
GRANDE DESAFIO! Logo no primeiro mês da quarentena 
constatamos um aumento de quase 400% no número de 

famílias em situação de emergência!!

Pra 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:

2020



Eventos e Campanhas 

promovidos pela Aldeia da Criança
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E foi assim que experimentamos 

verdadeiro milagre da SOLIDARIEDADE, 

contando com VOCÊ nesta ação conjunta!

Eventos, campanhas e parcerias institucionais

2020



na Quarentena
212020



na Quarentena
22

Apoio à Campanha

Parceiros do “The Voice Kids”
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Centenas de doadores 

e parceiros envolvidos 

nesta REDE DE AMOR...

Clique aqui e conheça a

lista nominal de nossos sócios, 

amigos e apoiadores deste período!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFSCGKOPr9avhJK6irj_fPSXiJfVhIsgW5mZWaHKugQ/edit?usp=sharing


Total de
12.137 Itens 
recebidos!

na Quarentena
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339 

2.391 

1.242 

2.018 

697 
899 

535 

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

ARRECADAÇÃO DE 

ALIMENTOS (em Kg)

Mais de 8
Toneladas!

(8.121 kg)

2020
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1.780,00 2.802,13 

6.566,78 

1.600,00 

51.645,00 

4.725,00 
2.340,00 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Doações Financeiras
Campanha Quarentena Solidária

20%
9%

71%

Doações PF

Doações PJ

Editais COVID-19

2020
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Março

29 

Abril

99 
Maio

97 

Junho

137 

Julho

153 

Agosto

157 

Setembro

176 

Outubro

185 
Novembro

179 

Dezembro

210 

Famílias beneficiadas com Cestas

(todos os núcleos)

Campanha Quarentena Solidária

20%

75%

5%

ENTREGAS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020

Famílias Acompanhadas pela Equipe Técnica

Famílias das Comunidades em situação de emergência

Colaboradores da Aldeia

2020



30



31







34



35



Seguimos juntos com

Com muito amor 

e gratidão,

para enfrentarmos qualquer desafio 

e celebrarmos todas as conquistas e 

milagres sociais vividos até aqui!
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www.aldeiario.org.br

Facebook > AldeiaCriancaAlegre

Instagram > aldeiadacrianca

Youtube > Aldeia da Criança

aldeia@aldeiario.org.br

22 2010-6459
22 2580-7696

22 99794-0833


