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Conhecendo Nossa História

⊳ O Projeto PROMOVIDA nasceu em 17 de
Agosto de 1998, pela iniciativa do Colégio
La Salle, da Comunidade de São Sebastião
– DF e das irmãs de São Vicente de Paulo
Servas dos Pobres, com o objetivo de tirar
as crianças das ruas. Em 1999, a Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do
Lago Sul, juntou-se a grupo e passou a
administrar a Instituição.

⊳ Inicialmente, a PROMOVIDA atendia
30 crianças, depois 150... e, hoje, com a
colaboração da Comunidade da
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, acolhe mais de 200 crianças,
na faixa etária de 06 a 14 anos, todas de
São Sebastião. A proposta fundamental
desse trabalho consiste na organização
e realização de um programa
educativo, cultural e pastoral.

Uma história repleta de desafios e conquistas



Nossa Missão
⊳ Promover, de forma preponderante, a Assistência Social - em consonância com a

Política Nacional de Assistência Social - com atendimentos às pessoas em
situação de risco e/ou vulnerabilidade social, especialmente, crianças e
adolescentes e suas famílias, por meio da implementação de ações sócio
assistenciais de Proteção Básica.



“A cada dia transformando 
uma nova vida”

* Registro institucional anterior à pandemia



1.
Ações Emergenciais 

Nosso processo durante a 
pandemia do COVID 19



Como surgiu a ideia...

⊳ Como ajudar as crianças do nosso projeto se não 
poderíamos realizar atividade com as mesmas na 
instituição?
⊳ Como ajudar as famílias de nossos assistidos nessa 

fase tão difícil? 



Um Grande Conceito

A resposta foi simples: poderíamos auxiliar as famílias de outras 
formas que não somente a física. Distribuir todos os donativos 
recebidos para as famílias mais necessitadas e procurar novas 

formas de auxílio para a prestação deste serviço, por exemplo. Mas, 
para isso, foi preciso realizar toda a reformulação do projeto do 

Criança Esperança no qual fomos contemplados no ano de 2020.
Desta forma criamos duas linhas diretas de atuação:

Doações

Apoio Pedagógico 

.



Reformulação do Projeto 
Criança Esperança 2020

Utilização de Parte do 
Recurso Financeiro para:
- Compra de cestas básicas
- Compra de kits de limpeza
- Compra de equipamentos 

e matéria prima para 
produção de pães

- Compra de instrumentos 
musicais

- Manutenção do quadro de 
funcionários

- Produção de máscaras

Atividades Realizadas

- Nas dependências da 
instituição

- De forma terceirizada 

- Em pontos estratégicos 
da cidade

Contribuições

- Apoio às famílias assistidas

- Manutenção de empregos

- Melhoria no espaço físico

- Aquisição de 
equipamentos

- Credibilidade como 
instituição de apoio social



O Processo das Doações

03 01 

02 

Compra / Recebimento 
/ Produção de produtos

Quando a doação é em forma de 
pecúnia há a compra de 
produtos, Quando a doação é 
através de fornecimento de 
materiais ou serviços há o 
recolhimento dos donativos. E há 
a produção dos pães na padaria 
construída

Distribuição para as 
famílias e comunidade

Distribuição para as famílias dos 
assistidos inscritos e egressos e 
para a comunidade (caso haja 
material excedente)

Recebimento do recurso financeiro

Quando a doação é em forma de pecúnia



Rotina 
⊳ As doações aconteciam principalmente aos sábados e eram

entregues às famílias assistidas da instituição. Os donativos que não
eram buscados pelas famílias dentro de um prazo brevemente
estipulado ou abdicados pelas mesmas de forma generosa eram
doados à comunidade externa

⊳ Os dados demonstrados na tabela seguinte são resultados
computados dos números ofertados às famílias dos assistidos e à
comunidade externa, em sua totalidade, nos meses de Maio, Junho
e Julho



Exemplo do Modelo de Doações 

Cestas Básicas 
com produtos 

de limpeza
Cestas Verdes Máscaras Pães Kits Juninos

Maio 107 --- 1.459 --- ---

Junho 110 170 --- 4.344 ---

Julho 146 231 --- 6.814 134





A Continuação…

⊳ Embora a programação do período de reformulação do projeto
tenha sido descrita primeiramente como sendo de três meses,
devido à permanência da quarentena nos setores educacionais a
continuidade das ações emergenciais foi acatada

⊳ Sendo assim, sem um retorno previsto das atividades regulares
dentro da instituição foram distribuídos donativos também nos
meses de Agosto a Dezembro.



Exemplo do Modelo de Doações 
Cestas Básicas com 
produtos de limpeza Cestas Verdes Pães Outros

Agosto 141 145 8.199 06 cestas comunidade 
externa

Setembro 150 159 8.751 08 kits musicais

Outubro 146 101 ---
55 caixas de morango 
(1kg) e 55 cortes de 

frango (1kg)

Novembro 155 105 6.976
60.800 kg de corte de 

frango e 80 kg de 
biscoitos

Dezembro 149 --- 4.969
176 chesters, 100 ceias 

natalinas,
210 sacos de presentes e

240 kits de lanches



Resultado Final do ano de 2020

⊳ Após a coleta de todos os dados referentes aos meses de Abril à
Dezembro de 2020 obtivemos os seguintes resultados:



PRODUTOS QUANTIDADE PESO

Cestas de Alimento não perecíveis 1.273 25.460 kg

Cestas de Verduras 979 12.782 kg

Pães 47.788 und. ---

Kits de Higiene e Limpeza 1.260 kits ---

Ceias Natalinas 100 ---

Cortes de Frango (bandeja) --- 293 kg

Biscoitos e Bolos --- 201 kg

Pão de Queijo (congelado) --- 200 kg

Máscaras 2.041 und. ---

Chesters 176 und. 704 kg

Cobertores 43 und. ---

Toucas de Lã Infantis 43 und. ---

Total Geral: --- 39.640 kg

*Quantidade de pessoas beneficiadas: 5.700
*Quantidade de famílias beneficiadas: 1.273



Parceiros e Doadores
Criança EsperançaMadrinhas e Padrinhos UniCeubInstituto Sabin

Programa Mesa Brasil Nuapema Phomenta GPS Foundation

Concreto Tintas Buri TintasInstituto Levvo Concreto Tintas

Real ExpressoSete 7 dias Tecnologia 
Web Brasília Cowtry ClubCoqueiro Materiais 

para Construções 

Solar Tintas Lago Sul Instituto Metamorfose Fundação CDL 



Parceiros e Doadores
HM EngenhariaJoelson e Joanita Mulheres do BrasilNuvem Mestra

Supermercado Vitória 
São Sebastião

Supermercado União 
São Sebastião

Banco de Alimentos 
CEASA

Diaconia São 
Clemente

Paroquianos e Paróquia 
Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro Lago Sul

Centro Educacional 
Leonardo da Vinci

SEMA Setor de Medidas 
Alternativas São 

Sebastião



Sabin Cortesias
14 cortesias para exames laboratoriais para 

assistidos e/ou familiares.

Oftalmologista (Clínica Chater - Dra. Nádia)

04 cortesias para assistidos.

Parceiros e Doadores





Atividade 
“Tocando a Vida”

Oficina de Música
O projeto “Tocando a Vida” é uma proposta que decorre do 
trabalho que já vem acontecendo na Oficina de Música da 

Promovida neste momento de isolamento social, no sentido 
de consolidar as ações de musicalização e de acalentar 

nossos assistidos



⊳ Buscando novas formas de levar não só o conhecimento
musical, mas também o acompanhamento social aos assistidos,
foi proposto a readequação ao projeto de musicalização através da flauta
doce. Que devido os rigorosos protocolos de segurança, sugeriu-se a doação
de uma flauta doce aos assistidos da Oficina de Música, onde os mesmos teriam
também materiais de estudo e orientações técnicas produzidas pelo Maestro Crezeomar
Pereira Alves, responsável pela condução dos estudos musicais da Oficina de Música.

⊳ Nada substitui a emoção das experiências ao vivo e do aluno poder tocar
seu instrumento musical. Mas, sabemos que este período de turbulência
tem data de finalização. O momento vivenciado é de fortalecer quem está
sendo impactado, nesse caso os assistidos da Oficina de Música da
Promovida.



A Entrega



Atividade 
“Um dia a dia 

dentro de casa”
Oficina de Teatro

O projeto “Um dia a dia dentro de casa” foi criado pela oficina 
de teatro com o intuito de continuar o trabalho cênico com os 

assistidos em meio à pandemia do covid-19 e promover a 
exploração de novas formas do fazer teatral. 



Como foi realizado

⊳ Primeiro selecionados alguns assistidos que tinham mais
desenvoltura e acesso à meios de comunicação facilitadores, como
celular e/ou tablet por exemplo. A partir daí criamos um grupo no
whatsapp com esse número restrito de assistidos

⊳ As tarefas eram enviadas por lá no início da semana e os assistidos
tinham até o final da mesma para enviar o vídeo gravado em casa
com o tema escolhido

⊳ Na semana seguinte havia a edição dos vídeos da semana
anterior e uma nova demanda de tarefas para as crianças



⊳ Foi um processo bem intenso, mas com um
resultado lindo e satisfatório. Todos os assistidos
envolvidos se empenharam muito nas gravações e
desenvolveram a atuação para vídeo, que apesar de
não parecer, é bem diferente da atuação para teatro,
nos palcos.



“Onde tem criança tem 
esperança!”

* Registro institucional anterior à pandemia



As etapas do Processo da 
Produção Institucional 

Reforma da padaria
Para a construção da padaria 

foi necessário reformar a 
antiga cozinha artesanal 
existente na instituição

Compra de 
maquinário

Após a reforma foi preciso 
introduzir todo um 

maquinário específico 
necessário para a nova 

atividade

Produção de pães
Devidamente reformada e 

equipada pode-se inaugurar 
a padaria com a produção 

de pães e seguinte 
distribuição dos mesmos



Construção



Confecção



Distribuição



2020

2º Tri 3º Tri 4º Tri

A padaria construída para a 
produção de pães, beneficiou as 
famílias com 47.788 unidades de 

pão, o que foi uma grande 
realização que o projeto Criança 

Esperança pôde proporcionar para 
a Promovida



“Nosso compromisso é alegrar e 
confortar nossas crianças e suas 

famílias”



Para as Famílias
A partir de contato indireto, via ligações, com 
as mesmas, pôde-se estabelecer uma conexão 
com os familiares. A partir disso foi possível 
realizar grupos para recebimento das cestas 
básicas e de kits especiais, como o junino e o 
dia das crianças, realizar o cadastro dos 
assistidos e de suas respectivas escolas, 
entender as dificuldades apresentadas nas 
aulas online, plataforma e acesso e ornamentar 
a instituição para receber as famílias que vêm 
buscar doações. Também foi função do 
pedagógico a promoção de campanhas sobre 
conscientização e prevenção à saúde de 
acordo com os meses do ano como: setembro 
amarelo, outubro rosa e novembro azul

O Processo do Apoio Pedagógico

Na instituição
Durante essa fase aproveitou-se para realizar 
uma formação complementar com os 
monitores das equipes que acompanham os 
assistidos. Formação essa sobre as plataformas 
e formas de trabalho que estão sendo mais 
usadas atualmente. Também houve a 
confecção de murais, frases e recados criativos 
e inspiradores distribuídos ao longo da 
instituição



Festa Junina



Murais



Dia das Crianças



Setembro AMARELO



Outubro ROSA



Em comemoração ao
mês de Outubro
dedicado à prevenção do
Câncer de Mama, o
Instituto Sabin beneficiou
a instituição com 10
cortesias para exames de
Mamografia.

Nove deles foram usados por
próprias funcionárias da instituição e 1
foi doado à uma mãe de um assistido
da Promovida.



Novembro AZUL



Formação Google For Education
Curso Guia de Viagem da Nuvem Mestra

⊳ Neste ano de 2020 e dentro do 
contexto das práticas 
pedagógicas em sala de aula e 
as políticas de integração de 
diversas áreas dentro da mesma 
instituição, tivemos a honra de 
poder contar com uma 
formação continuada do Google 
For Education, através da 
plataforma da Nuvem Mestra. 

⊳ Visando ampliar os 
conhecimentos nas diversas 
plataformas Google e otimizar o 
trabalho realizado na instituição, 
o grupo pedagógico, cultural, 
coordenativo e financeiro 
tiveram cursos individuais e 
coletivos que resultaram em 
formações certificadas de 
aprendizado.





Assistidos com frequência diária

Assistidos que participam de 
oficinas específicas

Famílias da Comunidade Externa

Funcionários

Nossa Rede de Auxílio

Totalizando assistência a 176 
famílias nos tempos de pandemia



5.700

Nos tempos de hoje 
sabermos que 

estamos ajudando 
uma rede desse 

tamanho de 
pessoas não é 

incrível?!



O importante agora é 
nos unirmos em prol de 

um bem comum e 
entender que a empatia 
vai além de um simples 

gesto



2.
Criança Esperança 
No mês de Setembro foi ao ar a Campanha de 

arrecadação da Globo para o projeto do 
Criança Esperança



A Promovida na Globo

⊳ Durante a campanha promovida em rede nacional aberta, o Criança
Esperança procura mostrar os projetos e instituições contempladas
naquele respectivo ano e os gratificados no ano subsequente

⊳ Graças a Deus nossa instituição tem a enorme felicidade de poder
falar que fomos gratificados nos anos sequenciais de 2020 e 2021!

Clique aqui e assista a matéria completa!  

https://globoplay.globo.com/v/8875934/?utm_source=twitter&utm_medium=organico&utm_campaign=bdbr

https://globoplay.globo.com/v/8875934/?utm_source=twitter&utm_medium=organico&utm_campaign=bdbr


A vinda da equipe da Globo

Gravação ao vivo de uma aula da 
Oficina de Teatro

Assistida Maria Clara Ferreira acompanhada 
da instrutora Natália Maia 

Atividades de alongamento, coreografia 
cênica e desenvolvimento corporal

Distribuição de Cestas
Equipe Promovida e famílias beneficiadas

Cestas básicas de alimento, verduras, 
produtos de limpeza e pães



O Natal das

Um dos momentos mais esperados pelos assistidos ao 
longo do ano é a época de Natal. Apesar de todas as dificuldades nesses meses, 

nossa equipe não deixou as crianças na mão! Foram organizadas entregas na 
instituição e fora dela, seguindo todos os protocolos de segurança 

necessários. E o resultado mais uma vez 
foi de se emocionar! 

Crianças



Entrega dos Chester’s 
para as famílias

⊳ Em parceria com o Programa Mesa Brasil pudemos distribuir
às famílias chester’s para agregar a ceia de Natal do final do
ano!





Ceias Natalinas

⊳ Também em parceria com o Programa Mesa Brasil, 20
famílias foram beneficiadas com 100 ceias Natalinas.

⊳ A seleção foi feita considerando as famílias com o maior
número de membros em casa.







Entrega de Presentes
⊳ Um trabalho conjunto entre padrinhos e madrinhas e alguns

paroquianos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
do Lago Sul, além de doações, tornaram possível o
recebimento de sacos de presentes e de alimentação no Natal
das crianças.

⊳ Como este ano não pudemos realizar o evento na Paróquia, como
de costume, o valor destinado ao buffet servido às crianças no dia
da entrega foi reservado para compra de guloseimas, entregue em
forma de um kit lanche para viagem, para nossos assistidos. Ao todo
foram 210 pacotes contendo roupas, calçados e brinquedos e 240
kits degustativos.













Um Agradecimento Especial 
Alguns pais de assistidos nos auxiliaram de uma forma 
muito altruísta e especial e portanto merecem nosso 
reconhecimento e consideração

Sr. Edivaldo
pai da assistida Nicolly da 

Equipe Vermelha

Nos beneficiou como voluntário, 
com serviço de Pedreiro 

Sra. Edna
pais da assistidas Emilly da Equipe Verde e Tainara da Equipe Laranja

Se voluntariou, com a ajuda de suas filhas, para construir os sacos usados 
para a entrega de presentes do final do ano

Sr. Elves Cardoso e sua esposa Maria
pais da assistida Érica Gabriela da 

Equipe Azul

Apoiou com orientações para compra 
dos equipamentos e estruturação da 

Padaria 



Sra. Maria Raimunda

mãe das assistidas Gabriele da 

Equipe Laranja e Ana Clara da Equipe Vermelha

Trata-se de uma mãe cuja diária foi suspensa no 
início da Pandemia, mas a mesma possuía e possui 
habilidades em costura, sendo mãe de assistidas da 

instituição, oportunizamos os seus serviços 
na produção de algumas máscaras Sr. Marinaldo

pai dos assistidos Miguel e Manoela da 

Equipe Azul, Davi da Equipe Verde e Maria 

Cecília da Equipe Vermelha

Ficou responsável pela organização da 
equipe para pintura do prédio



Mural de Recados

Parabéns Promovida! Eu venho 
agradecer por tudo o que vocês 
fizeram na vida dessas crianças, 
fico muito agradecida por vocês 

terem me ajudado tanto. 
Parabéns pelos 22 anos! 🎈

Louvado seja Deus, por cada 
membro da Promovida, que 

durante esses 22 anos fez e faz 
a diferença na vida dos nossos 
filhos e das famílias. Promovida 

é amor. ❤
Edna – Mãe das assistidas Emilly e Taianara

Marli – Mãe da assistida Maria Clara





Deus abençoe as mãos que 
unidas têm ajudado para que não 

falte o alimento sagrado em 
nossas mesas. Gratidão pelo 
cuidado e carinho. Que Deus 

pague em dobro! 👍

Vim agradecer pelas cestas! O pão 
maravilhoso! Que Deus quadriplique 

tudo de bom que essa família 
Promovida tem feito em nossas vidas. 

Tô muito feliz pela primeira vez eu 
receber as minhas cestas! Obrigada 

pelo carinho com minha filha! Gratidão 
hoje e sempre! Deus abençoe a cada 

um de vocês monitores, cozinha... Que 
a cada amanhecer Deus leve vocês e 

traga sobre a sua proteção. Sintam-se 
abençoados e amados por todos nós! 

Analice – Mãe do assistido FábioSandra – Mãe da assistida Alice





Passando para parabenizar pelos 22 anos da Promovida. Sou muito grata por
tudo, sou só gratidão. Quando mais precisei foram vocês que me deram a mão
amiga, um trabalho, um lugar para meus filhos ficarem... Se hoje sou um ser
humano melhor devo a cada um/uma que me deram uma oportunidade.
Espero e creio que posso dar muito mais para ajudar. Quero em nome da
minha família agradecer por cada ajuda de todos vocês, espero sempre
retribuir em dobro cada mão amiga que me foi dada. Desejo muita luz e muito
mais amor a cada um/uma de vocês que fazem por nossos filhos o que não
podemos fazer enquanto nós pais trabalhamos. Deus seja louvado pela vida de
cada um/uma de vocês. Gratidão.

Elena – Mãe dos assistidos Ruan e Camile, funcionária da Promovida





Como ser um doador?

Depósito, Carnê ou Apadrinhamento 

Depósito no Banco do Brasil - Agência: 
3129-1/ Conta corrente: 6081-X ou se 

preferir, Banco Itaú - Agência: 4291-0/ Conta 
corrente: 51593-2

• Carnê – A quitação mensal poderá ser 
realizada na secretaria da Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro – Lago Sul
• Torne-se um padrinho/madrinha de uma 
criança ou adolescente: mais informações, 
entre em contato, pelos telefones: 99633-

0691 / 3335-7031

Desapegando ou Doando 
Alimentos

Doando roupas, eletroeletrônicos, 
brinquedos, calçados (em bom estado 
de conservação) para manutenção do 
nosso bazar (podem ser deixados na 

secretaria da Paróquia Perpétuo Socorro 
– Lago Sul ou nos comunicar que 

buscaremos no endereço)
• Alimentos (leite, carne, frango, arroz, 

biscoitos, achocolatado…)



Nossas redes 
sociais

www.promovidadf
.org.br

Instagram:
@promovidadf

Facebook: 
Promovida

Siga-nos em nossas 
redes sociais e 

acompanhem de perto 
nossos eventos, 
projetos e ações!

http://www.promovidadf.org.br/
https://www.instagram.com/promovidadf/
https://www.facebook.com/promovidadf


Todas as atividades deste ano só foram 
possíveis porque a direção e os 

colaboradores se mantiveram unidos e 
empenhados! 

Todos os assistidos foram cuidados graças 
ao suporte e apoio de todos os padrinhos e 

parceiros que não desistiram diante das 
dificuldades

O seu apoio é muito importante para 
nós, com ele podemos continuar 

fazendo parte da história de tantas 
crianças e adolescentes!



Obrigada por fazerem parte 
dessa fábrica de sonhos!

* Registro institucional anterior à pandemia


