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COMO  
  TRABALHAMOS 



MISSÃO: 

Cuidar de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social promovendo oportunidades 
para o seu desenvolvimento, através da educação para 
a vida.

VISÃO: 

Ser uma organização global que estimula a transformação 
de vida e de realidades de crianças e adolescentes em 
seus aspectos físico, emocional, social e espiritual.

VALORES:

AMOR: Nossa base para ser e fazer
INTEGRALIDADE: Nosso jeito de enxergar o outro
TRANSPARÊNCIA: Nosso compromisso
ÉTICA: Nossa forma de agir.
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Acompanhamos o desenvolvimento 
de crianças e adolescentes nos âmbitos 
educacional e pessoal.

Trabalhamos as habilidades socioemocionais 
de maneira espontânea através de jogos 
educativos, conversas informais e atualidades. 
Trabalhamos também de maneira intencional 
através de atividades lúdicas e reflexões.

Estimulamos reflexões sobre acontecimentos 
da atualidade, propondo atividades em 
conjunto. 

Mediamos o conhecimento desenvolvendo 
estratégias para os assistidos compreenderem 
problemas e soluções.

Estimulamos a participação da família no 
processo educacional, orientando sobre 
atitudes a serem aplicadas em casa.

Trabalhamos as emoções fazendo com que os 
assistidos reflitam sobre suas ações, resoluções 
de conflitos e as consequências das atitudes 
tomadas.

Trabalhamos a leitura e oralidade ampliando 
o letramento por meio de diferentes gêneros 
textuais.
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PEDAGÓGICO



PRIMEIRO SEMESTRE
Iniciamos presencialmente com as cinco turmas divididas em seus respectivos 

horários de contraturno às atividades escolares dos assistidos.

O Planejamento foi baseado em um Projeto de preservação ao Meio Ambiente 
onde foram passados vídeos de hortas comunitárias, criação de espaço de reciclagem 
e compostagem. Todas as atividades foram voltadas para a conscientização e 
preparação da horta coletiva com o objetivo de preservar o ambiente onde vivemos 
bem como suprir as necessidades da comunidade.

Em março tivemos que suspender as atividades presenciais e começamos a 
acompanhar nossas crianças e adolescentes de modo remoto tirando dúvidas das 
atividades da escola enviadas para casa. A adaptação dos programas utilizados na 
Associação foi prejudicada por conta da suspensão das atividades devido à pandemia 
de Coronavírus. Foi muito difícil e desafiador criar atividades que pudessem envolver e 
estimular as crianças e adolescentes. O acompanhamento de forma remota também foi 
inibido pela  impossibilidade de acesso à internet por algumas de nossas famílias. 

Durante o isolamento rígido, promovemos desafios e competições usando as redes 
sociais, onde alguns assistidos foram premiados. Fizemos live  ensinando a fazer 
massinha caseira e foi um sucesso. A Psicóloga foi convidada pela Assistente Social 
para uma outra live sobre a Pandemia e como as famílias poderiam ser ajudadas neste 
momento tão difícil e desafiador. Fizemos indicações de filmes, leituras e cursos de 
acordo com a faixa etária das crianças e adolescentes. Foi um momento muito difícil 
para nós como Associação e para as crianças, adolescentes e suas famílias. 
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EDUCAR:

 Acompanhamento das atividades escolares; Tira dúvidas para 
maximizar o aprendizado e despertar o prazer em aprender. Sugestão 
de leituras e cursos para ocupar o tempo criando rotinas de atividades 
que trabalhassem o desenvolvimento integral.

VIVER:

 Sugestão de leitura de livros e filmes para que as crianças e 
adolescentes pudessem ter um olhar mais atencioso às questões atuais.

Conversa sobre ambiente familiar numa tentativa de manter os 
vínculos e cuidar da saúde física e emocional.

RECREAR:

 Desafios lógicos estimulando a curiosidade, interligando os 
conteúdos estudados com o cotidiano. Desenvolvendo técnicas de 
solução de problemas e elaborando soluções válidas

MÃOS DADAS:

 Live sobre como ter paz em tempos de pandemia. Para evitar 
situações onde a agressividade pudesse aparecer, foi extremamente 
necessário conscientizar as famílias e comunidade promovendo ações 
e comportamentos evidenciando a paz.

CRIARTE:

 Confecção de massinha caseira desenvolvendo aptidões de 
coordenação motora e psicomotricidade reduzindo o estresse. 
Confecção de cartão dia das mães. Arte com sucata desenvolvimento 
das habilidades e criatividade.

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS:
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SEGUNDO SEMESTRE
O segundo semestre nos deu uma esperança de que tudo poderia voltar 

ao “normal”. Começamos a planejar atividades presenciais com todos 
os protocolos de segurança sendo cumpridos. Ainda muito receosos, as 
atividades com as crianças foram planejadas ao ar livre e somente uma 
vez na semana. As turmas das crianças mais novas continuaram sendo 
assistidas de modo remoto. Nos meses de agosto até o meio de outubro 
só foram realizadas atividades online. Após isso, as atividades começaram 
a ser presenciais como será relatado posteriormente.

Em outubro, a flexibilização do isolamento rígido possibilitou que nós 
planejássemos atividades presenciais cumprindo todos os protocolos 
de segurança sanitária. 

Na quarta-feira, 14/10, fizemos a COMEMORAÇÃO AO DIA DAS 
CRIANÇAS com o Passe e Pegue. Preparamos um espaço com 
as lembrancinhas e presentes onde cada criança e adolescente 
passavam e pegavam o seu. O lanche também foi servido para ser 
consumido em casa.

No dia 20/10 voltamos às atividades presenciais com as turmas em uma 
frequência de uma vez por semana, com horário reduzido e atendendo a 
todas as normas sanitárias. Os momentos foram realizados ao ar livre com 
distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Algumas famílias 
preferiram não enviar seus filhos e respeitamos essa decisão. Essas 
crianças continuaram sendo assistidas virtualmente.
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EDUCAR:
Trabalhamos o tema Folclore para manter e preservar a identidade cultural, passada 

de geração em geração. Falamos sobre a Independência do Brasil formando o conceito 
de pátria e a razão de seus festejos, incentivando o amor e o respeito. As crianças e 
adolescentes conheceram melhor a história do nosso país e aprenderam a valorizar os 
símbolos da nossa pátria.

VIVER:
Com o tema Setembro Amarelo, as crianças e adolescentes reconheceram que expor 

as emoções é fundamental para uma boa saúde mental e a prevenção ao suicídio. A 
roda de conversa virtual foi muito rica e esclarecedora onde as emoções afloraram de 
maneira positiva contagiando cada uma em uma rede de apoio.

RECREAR:
Trabalhando a saúde e a atividade física, estimulamos a prática de atividades 

esportivas e propomos trocas saudáveis no âmbito alimentar. Sugerimos receitas 
com os alimentos que supostamente iriam para o lixo, aproveitando-os saudável e 
deliciosamente.

CRIARTE:
Fizemos arte com tinta caseira explorando a coordenação motora, percepção visual 

utilizando materiais variados, desenvolvendo habilidades manuais e estimulando a 
criatividade. Foi uma atividade onde as crianças e adolescentes participaram com muita 
empolgação e fizeram exposição das obras nas redes sociais. Usamos colorau, cenoura, 
beterraba e borra de café para extrair as cores. 

Com o tema Primavera, as crianças e adolescentes conheceram a estação do ano e 
suas características, desenvolveram a percepção visual e a criatividade. Eles tiveram a 
oportunidade de usar os elementos da natureza para criar figuras reais ou abstratas. 
Também fizemos exposição nas redes sociais.

MÃOS DADAS:
Através da culinária, ensinamos às crianças, adolescentes e suas famílias a fazerem 

biscoito caseiro desenvolvendo as suas habilidades através de preparação alimentar. O 
momento foi muito envolvente. Algumas mães fizeram a receita junto com seus filhos, 
oportunizando momento de interação entre eles. Elas também puderam ter a opção de 
mais uma fonte de renda familiar nessa fase tão difícil de isolamento social.

EDUCAR:

Com o tema Evasão Escolar , trabalhamos a música de Carlinhos Brown (Tamo 
junto) estimulando o estudo e a realização dos objetivos. Falando das dificuldades 
existentes e da capacidade de superá-las.

VIVER:
Em homenagem aos heróis da saúde, fizemos um momento de gratidão e 

reconhecimento a todos esses profissionais  que estão se esforçando, ajudando e 
salvando vidas. As crianças e adolescentes fizeram um painel com mensagens e 
desenhos.

RECREAR:

Proporcionamos variedades de situações de brincadeiras ao ar livre onde as 
crianças e adolescentes pudessem correr, brincar e jogar tornando-os mais 
confiantes, resilientes e capazes de lidar com diferentes tipos de situações.

CRIARTE:
As crianças confeccionaram uma Cápsula do tempo como forma de lembrar 

e documentar este período de distanciamento social e de tantas mudanças, e 
criando um veículo para desabafar as angústias, medos e incertezas sobre o futuro.

MÃOS DADAS:
Realizamos pesquisas de opinião com os assistidos e comunidade a respeito do 

território onde vivem. Foram mencionadas memórias afetivas, pontos positivos, 
negativos e as melhorias sonhadas.

16/12 - Confraternização de natal – Tivemos a oportunidade de fazer um 
momento de reflexão pelo ano que se encerrava com um bingo de palavras de 
gratidão. Fizemos também um lanche especial e um amigo-doce onde pudemos 
confraternizar com troca de chocolates. 

22/12 – Passe e pegue seu presente de natal - também foi em estilo “Passe e 
Pegue”, onde as crianças e adolescentes, de acordo com seu horário determinado 
pegava sua lembrancinha, presente e lanche.

ATIVIDADES REMOTAS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

ATIVIDADES PRESENCIAIS
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ASSISTÊNCIA        
SOCIAL



O ano de 2020 foi desafiante, como todos os outros, mas com 
um agravante que foi a Pandemia do Coronavírus. Tivemos que 
nos adaptar à nova realidade da noite para o dia. Foi desafiante e 
desafiador encarar as novas necessidades que estavam surgindo e 
nos preparamos para atendê-las com a mesma eficiência e excelência 
que realizávamos nossos atendimentos. Nosso maior desejo era 
atender mais e melhor as demandas que iam surgindo ao nosso 
redor na comunidade assistida pela organização. Nos mobilizamos 
enquanto equipe e realizamos campanhas para doações de 
alimentos e cestas básicas. Ao longo do ano, nos preocupamos em 
atender as necessidades dos nossos assistidos. Foram levantados 
parceiros e voluntários para atender as demandas. Foi um ano de 
amadurecimento e consolidação para a Associação Voar.

 Focamos em melhorar nosso relacionamento com a comunidade, 
ouvindo suas angústias e necessidades. Fizemos rodas de conversas 
e pesquisas de interesse e necessidades. 

Conseguimos atender, durante todo o ano, as famílias com cestas 
básicas, produtos de higiene e limpeza e outras necessidades. Fruto 
de um engajamento da equipe que não parou e nem descansou 
durante todo o processo, com o propósito de suprir as demandas. E 
também da generosidade e engajamento de voluntários e doadores, 
que foram muitos. 2020 nos preparou para desafios maiores que 
teríamos para 2021.

Em janeiro de 2020, começamos nossas atividades com os 
programas, atendimentos e visitas domiciliares. Todos presenciais. 
Entregas de cestas às famílias mais necessitadas geralmente em 
torno de 10 famílias. 
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Em janeiro e fevereiro foram 
feitos atendimentos normais. 
Foram atendidas famílias em suas 
necessidades e realizadas visitas 
domiciliares pela assistente social. Foi 
realizada a reunião com os pais para 
esclarecimento sobre o novo ano e as 
atividades propostas. Um momento de 
troca entre família e Associação com a 
presença de 80% dos pais.

Em março começou o isolamento 
rígido por causa da Pandemia de 
Coronavírus. Foi assustador parar 
tudo de repente. Iniciamos, a princípio, 
sem saber o que fazer e que direção 
tomar. Tudo o que tínhamos planejado 
para o ano não fazia mais sentido. As 
necessidades começaram a surgir, as 
famílias desesperadas, pois perdendo 
emprego, a maioria dos nossos 
assistidos trabalham na informalidade. 
Esses foram os mais prejudicados nesse 
período.

Nos reunimos com a equipe de 
gestão e planejamos ações para 
esse novo tempo. Foram realizadas 
campanhas para arrecadação de 
alimentos e cestas básicas. Usamos 
nossas redes sociais para mobilizar 
a sociedade a participar das nossas 

campanhas. Foram arrecadadas cestas 
de alimentos, alimentos avulsos e 
produtos de higiene e limpeza como 
também álcool em gel e álcool 70% 
para doarmos às famílias. Passamos 
a atender quinzenalmente todas as 
famílias da comunidade num total de 
até 100 famílias. Alcançamos também 
através das doações em dinheiro, o 
valor de R$ 15.089,33 para compra de 
cestas e produtos de higiene e limpeza. 
O que nos possibilitou atendimento 
quinzenal até o mês de agosto de 2020. 
De setembro em diante as doações 
ocorreram de forma mensal.

Em abril fomos contemplados com 
o Projeto Mesa Brasil Emergencial. 
Recebemos alimentos avulsos, legumes, 
frutas, iogurtes, sucos e cestas básicas. 
As famílias foram assistidas nesse 
período com muito respeito e amor. 
Foram realizados atendimentos tanto 
presencial quanto online, respeitando 
todo o protocolo exigido por conta do 
Covid-19. Foram realizadas reuniões 
online e uma presencial com as famílias. 
As reuniões tinham como finalidade 
informar sobre a situação e nossa 
forma de atuação em meio a pandemia 
e também de ouvir as necessidades 
das famílias e coletar informações 

importantes para a execução das 
nossas ações. realizamos uma live 
comas mães, Assistente Social e 
Psicóloga para conversarmos com as 
famílias sobre os desafios de manter a 
paz dentro de casa em meio a realidade 
de um LockDown.

 Foi um ano difícil, mas de muito 
crescimento e desenvolvimento tanto 
para a organização, como também 
para cada um de nós da equipe. Não 
paramos um só momento e nem 
desistimos de enfrentar os desafios que 
nos fez perceber o quanto de relevante 
somos e fomos nesse tempo. Durante 
todo o ano de 2020 foram entregues 
1293 cestas de alimentos; 457 kits de 
higiene e limpeza; 480 kg de legumes; 
206 kg de frutas; 144 kg de cereais 
(cuscuz. Biscoitos e macarrão); 60 
caixas de iogurtes – 360 unidades; 230 
litros de leite e 18 caixas de ovos – 360 
ovos; 400kg de alimentos avulsos que 
inserimos nas cestas.
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JANEIRO:
06 a 10 – Planejamento com a 
equipe e capacitação.
08 e 09 – Matrícula  
dos assistidos.
16 – Retorno às atividades 
com crianças e adolescentes.
23 – Entrega de cestas básicas 
(07 unidades).
27 a 31 – Matrícula de 
novatos e atendimentos 
individualizados de pais  
(4 atendimentos).

FEVEREIRO:
07 – Reunião informativa com 
as famílias.
08 – Entrega de cestas 
básicas (17 unidades).
Atendimentos individuais  
(4 atendimentos) .
10 a 14 – Visita domiciliar  
(3 visitas).

MARÇO:
02 a 13 – Atividades normais  
Atendimentos – 03
16 – Último dia de Atividade 
normal – lookdown
17 – comunicado às famílias 
pelas redes sociais.
23 – Lançamento da 
campanha de doação de 
alimentos para as famílias
31 – Entrega de 80 cestas e 80 
kits de higiene e limpeza

ABRIL:
06 – Entrega de 76 cestas e 
76 kits de limpeza e higiene.
13 – Entrega de 80 cestas de 
alimentos.

15 – Live com Assistente Social 
e Psicóloga: Mantendo a paz 
em casa – para as famílias dos 
assistidos e interessados no 
assunto.
20 – Entrega de legumes e 
leite (Mesa Brasil).
28 – Entrega de 80 cestas de 
alimentos
Durante todo o mês 
atendimento às famílias  
(8 atendimentos)

MAIO:
07 – Entrega de legumes 
(Mesa Brasil).
11 – Entrega de 75 cestas de 
alimentos e 75 kits de higiene 
e limpeza.
– Entrega de abóboras (Mesa 
Brasil).
25 – Entrega de 75 cestas de 
alimentos e 75 kits de higiene 
e limpeza.
28 – Entrega de legumes e 
suco (Mesa Brasil).
Durante todo o mês 
atendimento às famílias  
(4 atendimentos).

JUNHO:
06 – Entrega de frutas - 
abacaxi e mamão (Mesa 
Brasil).
09 – Entrega de 75 cestas de 
alimentos
23 – Entrega de 80 cestas de 
alimentos
– Entrega de legumes, iogurtes e 
biscoitos (Mesa Brasil).
Durante todo o mês 
atendimento às famílias  
(5 atendimentos).

JULHO:
09 – Entrega de iogurtes, 
biscoito e macarrão (Mesa 
Brasil).
15 – Entrega de 80 cestas de 
alimentos
– Entrega de biscoitos
29 – Entrega de iogurte e 
frutas (Mesa Brasil).
30 – Entrega de 80 cestas de 
alimentos e iogurtes (Betânia)

AGOSTO:
12 – Entrega de 80 cestas de 
alimentos
     – Entrega de 100 kits de 
biscoito/suco para as crianças.
OBS: Com as atividades 
voltando ao normal, passamos 
a atender as famílias com uma 
cesta básica mensal mais as 
doações de frutas, legumes e 
outros do Mesa Brasil.
18 – Entrega de iogurte (76 
famílias)

SETEMBRO:
09 – Entrega de kits de 
higiene pessoal (76 unidades).
15 – Entrega de 100 cestas de 
alimentos (Mesa Brasil).
15 – Entrega de frutas, 
legumes e margarina (Mesa 
Brasil).
Atendimento às famílias (7 
atendimentos).

OUTUBRO:
14 – Dia das crianças – entrega 
de presentes e kits de lanche 
no passe e pegue.

18 – Entrega de 17 cestas de 
alimentos
Atendimento às famílias online 
e presencial obedecendo ao 
protocolo (6 atendimentos).
19 – Voltamos presencial 
com 3 turmas intercaladas e 
obedecendo ao protocolo e 
com todo cuidado.

NOVEMBRO:
04 – Entrega de cestas de 
alimento e cuscuz (100)
18 – Entrega de cestas de 
alimentos (15 famílias)
Atendimento às famílias online 
e presencial

DEZEMBRO:
01 – Entrega de 100 cestas de 
alimentos
15 a 17 – Celebração de Natal 
obedecendo ao protocolo 
com as turmas separadas e ao 
ar livre.
19 – Confraternização da 
equipe.
22 – Entrega de 76 cestas de 
alimentos.
22 – entrega de presente de 
Natal das crianças no passe 
e pegue (cestas e presentes) 
e um kit de lanche para cada 
criança.
23/12 a 06/01/2021 – Recesso.
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TABELAS 
QUANTITATIVAS 



PROGRAMA INDICATIVO RESULTADO

VIVER

Roda conversa 13

Live 0

Momentos 
Interativos 3

Momentos 
presenciais 12

Desafios 0

Assistidos 100

ÁREA PEDAGÓGICA

PROGRAMA INDICATIVO RESULTADO

EDUCAR

Roda conversa 8

Live 0

Roda de Leitura 6

Momentos 
Interativos 2

Momentos 
presenciais 17

Desafios 12

Assistidos  100

PROGRAMA INDICATIVO RESULTADO

MÃOS DADAS

Roda conversa 2

Live 1

Momentos 
Interativos 3

Momentos 
presenciais 2

Desafios 0

Assistidos  345

PROGRAMA INDICATIVO RESULTADO

RECREAR

Atividades 
Recreativas 17

Live 0

Momentos 
Interativos 2

Momentos 
presenciais 17

Desafio 2

Assistidos  100

PROGRAMA INDICATIVO RESULTADO

CRIARTE

Oficinas 6

Live 1

Momentos 
Interativos 2

Momentos 
presenciais 4

Desafios 1

Assistidos  100
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MÊS INDICATIVO RESULTADO

JANEIRO
Cestas Entregues 07

Atendimentos 04
Pessoas Assistidas 38

FEVEREIRO

Cestas Entregues 17
Atendimentos 04

Visitas domiciliares 03
Pessoas Assistidas 99

MARÇO

Cestas Entregues 80
Atendimentos 03

Kit´s de higiene e 
limpeza 80

Pessoas Assistidas 360

ABRIL

Cestas Entregues 236
Atendimentos 08

Kit´s de higiene e 
limpeza 76

Pessoas Assistidas 716

MAIO

Cestas Entregues 80
Atendimentos 03

Kit´s de higiene e 
limpeza 150

Pessoas Assistidas 454
Alimentos avulsos 76 famílias

MÊS INDICATIVO RESULTADO

JUNHO

Cestas Entregues 150
Atendimentos 05

Pessoas Assistidas 455
Alimentos avulsos 76 famílias

JULHO
Cestas Entregues 160

Pessoas Assistidas 480
Alimentos avulsos 76 famílias

AGOSTO
Cestas Entregues 80

Pessoas Assistidas 240
Alimentos avulsos 76 famílias

SETEMBRO

Cestas Entregues 100
Pessoas Assistidas 535

Kit´s de higiene 76
Atendimentos 07

OUTUBRO
Cestas Entregues 17

Atendimentos 06
Pessoas Assistidas 57

NOVEMBRO
Cestas Entregues 115

Pessoas Assistidas 345

DEZEMBRO
Cestas Entregues 176

Pessoas Assistidas 528

TOTAL DE CESTAS NO 
ANO: 1293

TOTAL DE ALIMENTOS 
DAS CESTAS:16.809 Kg

TOTAL DE 
ATENDIMENTOS: 41

TOTAL DE ALIMENTOS 
AVULSOS: 1230 Kg

TOTAL DE KIT´S: 457

TOTAL DE PESSOAS 
ASSISTIDAS: 4307

ÁREA SOCIAL
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