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Introdução

RELATÓRIO 2022
LAR JOANA ANGÉLICA

Ter vivido um período pandêmico marcará consideravelmente as nossas vidas! O
isolamento - mal necessário - foi demasiadamente danoso para as crianças e adolescentes
em idade escolar. As escolas fechadas provocaram um esquecimento de como é conviver e
hoje estamos vivenciando inúmeras manifestações de “rebeldia”, agressividade, tentativas
de suicídio e indisciplina no retorno das atividades, não só no Lar Joana Angélica, mas em
Geral. Sem entrar nos temas das aprendizagens formais, como a alfabetização o prejuízo
dos conteúdos demandará alguns anos ou décadas para serem revertidos. Com a ausência
das escolas, o prejuízo foi devastador. Além disso, com o governo do atual presidente Jair
Bolsonaro, cerca de dois milhões de crianças e adolescentes brasileiros, a maioria pretos e
pobres, estão em condição de trabalho infantil no Brasil atualmente. A prática é ilegal e
priva crianças e adolescentes de uma vivência saudável, afastando-as da escola, além de
expor à exploração sexual, ao tráfico a acidentes de trabalho que podem até causar a
morte.
O Art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, estabelece que “Nenhuma criança
ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão”, no entanto, grupos e setores voltados a causa da infância
e da adolescência reconhecem que com o atual governo aumentou o número de criança e
adolescente principalmente negros como principais vítimas do poder governamental que
está estabelecido no País. Ao longo de toda a pandemia, o presidente desdenhou de
medidas para a contenção do vírus, como uso de máscaras e isolamento social,
recomendadas por autoridades de saúde de todo o mundo. Ele também desestimulou a
aplicação de vacinas. O medo da morte, a fragilidade econômica, em alguns casos o
equívoco do medo de vacinar as crianças, continuam provocando o abandono escolar. A
UNICEF aponta para 5 milhões de estudantes ausentes das escolas hoje no Brasil.
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/plataforma-dos-centros-urbanos-2017-2020/mapa-
homicidios-adolescentes-salvador



Uma só criança em suas múltiplas infâncias...

 Uma só criança em suas múltiplas
infâncias...
Há criança que nasce de pé no chão,
brinca no quintal, é cuidada, assegurada e
desejada, cresce em ambientes potentes
e fartos em estímulos positivos, mas o
oposto também existe. A realidade onde
cresci, e hoje trabalho, revela as carências
de várias crianças e nenhuma delas é
igual. Ambas são crianças, mas suas
infâncias são distintas. Ambas podem ter
a mesma idade, ou estarem em fases de
desenvolvimento semelhantes, mas uma
pode estar com fome, sendo violada,
convivendo em meio as armas, ao tráfico
que comanda e ceifa vidas. Elas são
crianças, mas suas infâncias são distintas.
O bairro, os adultos, a arquitetura,
liberdade paras brincar e pesquisar não a
fazem UMA ÚNICA criança, já que as
experiências as quais são submetidas
geram conexões neuronais diferentes, as
expõem a traumas e impactam suas
infâncias.
Falar sobre o que é ser criança na Valéria,
na Pituba, em Brotas, Cajazeiras, Águas
Claras, Simões Filho ou Palestina é
ampliar a voz das infâncias e visibilizar
diferenças, oposições, polaridades,
injustiças... 
Entendo a importância de as políticas públicas alcançarem todas as crianças,
compreendendo-as em suas especificidades, culturas, experiências e necessidades. Sabemos
que todas as crianças possuem direitos, mas são os adultos em suas posições de liderança,
poder e sabedoria que podem assegurar que eles sejam efetivados. Por isso, deixo a
reflexão:
Uma só criança em suas múltiplas infâncias! 
Elas são iguais, cada adulto marca a cultura da infância a partir de suas próprias
experiências.

Por na Raquel Bezerra- moradora do bairro de

Valéria e

 Coordenadora Pedagógica do Lar Joana Angélica

 

Fotografia- Caroline Hora Bispo

 

Aldeia Curumim Saratã
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Inclua detalhes das
atividades
relacionadas

Quais resultados
você obteve com
seu projeto? 
Escreva-os aqui.

Quais resultados
você obteve com
seu projeto? 
Escreva-os aqui.
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Com a Inclusão 
da Assistente Social  e da

Psicóloga vamos entender
melhor os efeitos e qual é o

papel da instituição na saúde
mental e nos devidos
encaminhamentos de

crianças e adolescentes,
principalmente  no 

pós pandemia.  A chegada
dessas profissionais se deve a
uma luta continua de Patrícia

Fiaes nas secretarias
Municipais solicitando essa
inclusão, não só no Lar mais
também nos outros espaços

atendidos por nós.
o Lar poderá fazer um

trabalho
de base no sentido de

acolher mais e melhor as
crianças, adolescentes e suas

famílias.
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MESA BRASIL: O Mesa Brasil Sesc é uma Rede nacional de Bancos de Alimentos que atua contra a
fome e o desperdício. As doações para o Lar Joana Angélica acontecem desde 2021. Recebemos
periodicamente, assim como outras ONGS, uma parcela dos excedentes de produção, alimentos fora
dos padrões de comercialização, mas em condições seguras, próprios para o consumo, são eles:
iogurtes, frutas, legumes, creme de leite etc.  Além de buscar as doações, também nos
comprometemos em distribuir para todos os assistidos pelo Lar e suas famílias, doando também para
crianças de ruas vizinhas a instituição. Visando a capacitação da nossa equipe também participamos
das ações educativas nas áreas de Nutrição e Serviço Social de tais eventos com o objetivo de
potencializar nossa parceria com o Mesa Brasil.

NÚCLEO DE PRÁTICA MUSICAL NEOJIBÁ: Os Núcleos de Prática Musical são espaços de formação
musical e convivência no NEOJIBA, nossa coordenadora Ana Raquel Bezerra recebeu um convite para
realizar uma oficina no Núcleo de Simões Filho. Com o objetivo de integrar os projetos dialogamos
para que o Núcleo promovesse uma atividade de intercâmbio com artistas, outros Núcleos do
NEOJIBA, instituições e projetos sociais parceiros na Ong Lar Joana Angélica. Com a presença de
Samuel e Carol , professores, no dia 17 de agosto de 2022 nossas crianças e adolescentes do Projeto
Boa Semente, assistiram a apresentação das crianças, da introdução ao coral e flauta do Núcleo de
Pirajá, e participaram de dinâmicas sonoras com as crianças ensinando-as, cantaram e coreografaram
com a mediação dos professores do Neojibá no Lar Joana Angélica. Fortalecendo a parceria e vínculos
para outras ações. Para finalizar o encontro as crianças e adolescentes desejaram apresentar a
capoeira, tocar os instrumentos que aprenderam ( pandeiro e atabaque) e encerrar com uma roda de
capoeira para as crianças e adultos do Neojiba.

ACHADOS E PERDIDOS DO SALVADOR SHOPPING: Com a medição das assistentes sociais do
Conselho tutelar de Valéria e do setor de serviço social do Salvador shopping,nossa instituição foi
contemplada pelo CAC – achados e perdidos do mês de julho doando 200 itens (roupas, acessórios e
eletrônicos e R$ 164,60 revertido em compras de materiais pedagógicos para a instituição. Tal ação
também aconteceu no mês de agosto e R$ 200,00 foram revestidos em material escolar e os 263 itens
que foram revestidos no bazar. Com os valores dos itens vendidos conseguimos contemplar despesas
básicas, além de garantir com preços baixos a aquisição dos itens pelas funcionárias da instituição e
doações para os adolescentes e crianças que desejaram.

FACULDADE UNIVERSO: 
Após realizarmos as escutas individuais das crianças e adolescentes do Boa Semente se fez necessário
pensar em estratégias para contemplar a saúde mental e bem estar de crianças e adolescentes, após
os índices de violências e vulnerabilidades da pandemia e do constante conflito entre o tráfico de
drogas e a polícia buscamosparcerias com espaços gratuitos. Em meio as buscas conhecemos os
professores e psicólogos   Fielis Neri do Espirito Santo CRP: 03/20511 e Talyson Amorim Carvalho
CRP:03/2872 que atuam na faculdade Universo e desejaram realizar um grupo terapêutico no Lar
Joana Angélica às sextas-feiras semanalmente por 2h. A partir do mês de setembro de 2022
conseguimos abrir 12 vagas para adolescentes a partir dos 12 anos e realizar atendimentos
psicológicos presencial, não eventual, bem como a realizar as avaliações psicológicas pertinentes e os
encaminhamentos cabíveis. Todas as avaliações e intervenções são gratuitas e acontecem, também,
em parceria com a Escola Municipal São Francisco de Assis que passaram a indicar alunos e alunos
que necessitavam de tal intervenção.
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AGENDA SALVADOR UNICEF:
Após a cidade de Salvador firmar compromisso com UNICEF para proteção de crianças e
adolescentes em Valéria o Lar Joana Angélica foi convidado a participar das escutas ativas em prol
do bairro. Jussara Rocha, Ana Raquel e Patrícia Fiaez conseguiram pontuar sobre as necessidades
e pensar em soluções com a parcerias dos demais membros de instituições atuantes no bairro.
Após o primeiro encontro de escuta nossa instituição, fomos convidadas a dar continuidade a
escuta, com a representação de Ana Raquel Bezerra, nossa coordenadora pedagógica,
participamos dos dois encontros da Unicef visando o mapeamento e criação de ações com os
funcionários da prefeitura para efetivar o compromisso para cooperação da iniciativa
#AgendaCidadeUNICEF – Salvador para cada criança e adolescente, para fortalecimento das
políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes, com foco no bairro de Valéria, pelos
próximos três anos.  Ao longo do triênio 2022-2024, a #AgendaCidadeUNICEF abrirá caminhos de
direitos e oportunidades para crianças e adolescentes por meio de estratégias integradas, que
ajudam a reduzir e prevenir violências no seu dia a dia, integrará metodologias de diferentes áreas
(Educação, Saúde, Proteção, Inclusão Socioprodutiva) e promoverá a mobilização social e o
monitoramento de indicadores relacionados à área da infância e da adolescência e
permaneceremos atuantes na fiscalização e monitoramento das ações a partir da presença de Ana
Raquel Bezerra ao longo da execução das metas e objetivos que foram traçados pela Unicef e
prefeitura.

https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/salvador-firma-compromisso-com-unicef-para-protecao-de-criancas-e-
adolescentes-em-valeria



Atividade com a educadora Kalantã do povo Hã-Hã-Hãe  e os ensinamentos da cultura
Pataxó rã rã rae  https://www.instagram.com/p/CdvRtFiF8KS/

As atividades de Judô tem sido um sucesso com os adolescentes da instituição, com uma
frequência assídua. Inauguração do novo espaço Judô Nintai
https://www.instagram.com/p/ChYDDYmp3Jo/

Recebemos uma visita técnica do CMDCA no dia 21 de junho de 2022, da sr(a) Mariluce
Duarte representante do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

No dia 06 de julho de 2022
Dj Branco, Gestor geral do
Instituto Hip-Hop fez uma

visita ao Lar Joana Angélica
para alinhamento de

atividades futuras.

https://www.instagram.com/p/CdvRtFiF8KS/
https://www.instagram.com/p/ChYDDYmp3Jo/


A partir do dia 11 de julho de 2022 começamos a fazer inscrições para as aulas de balé,
totalmente gratuito para crianças e pré-adolescentes do Lar Joana Angélica.
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Gabriel corajosamente fazendo balé
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No dia 6 de setembro a professora Jaqueline Mateus completou 
10 anos no Lar Joana Angélica.

LAR JOANA ANGÉLICA
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EM 31 DE AGOSTO COMEMORAMOS COM A ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ NINTAI O INICIO DO
ATENDIMENTO A COMUNIDADE DE SÃO CAETANO.



CRIANÇAS INDIGENAS PARA O PROGRAMA DE ADOÇÃO A DISTÂNCIA  
No dia 8 de agosto partiram Jussara Rocha, kalantã Bezerra e Carol Bastos para a Aldeia Caramuru conhecer as

crianças indígenas da família da educadora kalantã para inclusão no programa de Adoção a Distância. As crianças
são felizes, porém falta o básico. A terra foi devolvida a eles mais esta improdutiva e eles necessitam de tudo.

Alimentação,  material escolar, internet, geladeira,... tudo. (Segue relatório completo no anexo).
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CRIANÇAS INDIGENAS PARA O PROGRAMA DE ADOÇÃO A DISTÂNCIA  



Projeto Setembro Amarelo - III Caminhada VALORIZE A VIDA
O Colégio Estadual Professora Noêmia Rêgo tomou as ruas do bairro de Valéria para
chamar a atenção da comunidade sobre a prevenção ao suicídio, com a culminância do
Projeto Setembro Amarelo - III Caminhada VALORIZE A VIDA, com a participação dos
estudantes, professores, funcionários e pais. Participaram, também, os alunos do Lar Joana
Angélica, que abrilhantaram a caminhada com capoeira e maculelê, a diretora do NTE26,
Professora Celeste e a Coordenadora, Professora Marilda Duarte.

Publicação feita pela escola 
segue link:https://www.instagram.com/p/CjHDuP3uFsq/
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EM 17 DE SETEMBRO DE CAUÃ SCHARMM GANHOU A MEDALHA DAS OLIMPÍADAS
ESTUDANTIS BRASILEIRA.

Novo Estatuto do Lar Joana Angélica

Com o crescimento das atividades e responsabilidades do Lar Joana Angélica
fez-se necessário a ampliação do seu regime estatutário ampliando as
finalidades de 04 para 15 tornando-o um documento fundamental para boa
governança e atuação transparente. A legislação brasileira estabelece uma série
de regras para a criação e o funcionamento de organizações da sociedade civil,
que precisavam ser respeitadas na nova reforma, tornando o documento uma
verdadeira e eficiente ferramenta de gestão que facilitará ao Lar Joana Angélica
as boas práticas de administração, acesso a benefícios fiscais e mobilização de
recursos. (anexo) LAR JOANA ANGÉLICA

RELATÓRIO 2022



ODS Prioritários do Lar Joana Angélica

2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Em parcerias com o Mesa Brasil e a Sempre o Lar distribui mensalmente alimentos para
famílias atendidas;
Proposta de criação de uma horta comunitária implantada pela ONG em área de
comunidade tradicional faz parte do projeto contra a fome e garantia de nutrição de todos.

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Assegurar garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento
de qualidade na primeira infância; garantir que crianças e adolescentes adquiram
conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos
de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de
paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição
da cultura para o desenvolvimento sustentável

5.IGUALDADE DE GÊNERO Em parceria com o Sesc e Sebrae promover cursos de 
 desenvolvimento sustentável,  geração de emprego e renda; Aumentar o uso de tecnologias
de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o
empoderamento das mulheres; Fomentar a produção de material gráfico de
empoderamento feminino...

8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO- aumentar o contingente de
profissionais qualificados do Lar Joana Angélica, inclusive por meio da cooperação
internacional para a formação de professores; Promover direitos trabalhistas e promover
ambientes acolhedor para todos os trabalhadores(as), incluindo os trabalhadores indígenas
e pessoas portadores de deficiência. 

 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES - Promover a inclusão social, econômica e política
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição
econômica ou outra; 
Em parceria com a SEMPRE, o Lar hoje dispõe de uma psicóloga e uma Assistente Social
que, dentre outras coisas, se empenham em promover tanto o bem-estar físico como o
psicológico e social de crianças e adolescentes, não só do Lar Joana Angélica mais das
unidades atendidas.

12.Produção e de consumo sustentáveis - Garantir a informação relevante e
conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a
natureza. 

LAR JOANA ANGÉLICA
RELATÓRIO 2022



Próximos Passos

E daqui para a frente? Os relatórios de sustentabilidade não tratam de olhar
apenas para trás, mas também para o futuro. Este relatório é um trabalho
contínuo em andamento; uma forma do Lar Joana Angélica acompanhar os
impactos e melhorias ao longo do tempo. Sendo assim, foi estabelecido
estratégias para continuar o bom trabalho realizado até agora.

Ação e compromisso

Judô e Aldeia

Obras no Terréo, cobrir o segundo Plano, inicio dos trabalhos
de atendimento psicosocial

01. Projeto do Fundo Municipal e Sempre
Impactos e desafios para o Lar; Continuidade do
Projeto

02. Inclusão de 60 crianças no programa de Apoio
a Distância

03. Obras no Judô Nintai

04. Agenda Cidade Unicef
 Percursos de Inclusão para crianças e adolescentes de
valéria, Palestina e Lagoa da Paixão
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RELATÓRIO 2022



Programa Casa das Artes
2023

Esporte, Cultura, Educação,
Tecnologia, Atendimento

Psicosocial
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Esse relatório não foi feito apenas por uma pessoa. É fruto de contribuições de
uma equipe comprometida que trabalha incansavelmente para cumprir metas
em um processo difícil de salvar vidas. Estamos aqui em busca de direitos e
agradecemos grandemente pela contribuição de todos(as)

. Aos nossos financiadores, que acreditam no nosso trabalho a nos ajudam a
crescer ano após ano no nosso objetivo de salvaguardar Crianças e
adolescentes;

• Os responsáveis pelo conceito e coordenação: Pedagogas, Contador,
psicólogas(os), coordenadoras, Assistente sociais... pessoas que não
descansam como merecem para ver a concretização de sonhos que são
direito de todos, regido pela constituição;

• A Gestora de Mídia e designers que além do seu tempo conosco, ainda
precisa ser mãe;

• Seus colaboradores, as pessoas da manutenção, pais e mães
comprometidos. Gratidão pela confiança no Lar Joana Angélica;

• Os educadores(as) por trás do relatório de impacto. Sem vocês, que estão
diretamente ligados aos atendidos(as) esse trabalho não existiria.

Agradecemos seu apoio contínuo aos nossos esforços .

Contato
Associação Lar
Joana Angélica
Rua Jardim das
laranjeiras 13-
Valéria
Salvador Ba
CEP- 41 300 132
tel: 55 71987805166

https://www.larjoanaangelica.org.br/

 

 https://www.instagram.com/larjo

anaangelica/

Conclusão
Reconhecimentos
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Fotografias: Joice,  Kalantã Bezerra, Caroline Hora 


