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01. APRESENTAÇÃO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versa o presente Relatório sobre as atividades desenvolvidas pelo 

PROJETO NOVA VIDA durante o ano de 2014, uma avaliação dos 

resultados obtidos  no atendimento e acompanhamento a 360 crianças, 

adolescentes, jovens e respectivas famílias  residentes na comunidade do 

Gesso, e vindas também dos bairros Pinto Madeira, Alto da Penha, Santa 

Luzia e São Miguel.  Como avaliação, o relatório retrata os avanços e 

dificuldades sentidas  por parte da coordenação, equipe de educadores, 

pessoal de apoio e pessoas voluntárias, a quem são merecidamente 

tributadas  os  agradecimentos pelos resultados positivos alcançados, e a 

confiança  na luta  pelos desafios  que precisam ser vencidos na 

continuidade do trabalho  em 2015. 

 

 

 

 
 

                                          “ TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE” 

 

                                                                    FELIPENSE, 4 
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02. COORDENAÇÃO/EQUIPES DE TRABALHO: 

 

 

A  Coordenação geral do Projeto  está a cargo de  Hermano José de Sousa, 

o qual auxiliado  pelos demais membros da diretoria  tem conseguido 

conduzir as ações planejadas, procurando sempre  administrar  as 

facilidades e dificuldades surgidas  durante a realização de referidas ações. 

Como ponto facilitador, a coordenação  tem adotado a postura de sempre 

tomar  decisões  em conjunto  através de reuniões  e encontros, como uma 

forma  de manter toda equipe informada e comprometida dentro de um 

espírito harmonioso e coletivo.  

 

Para melhor  organização e condução das atividades, o Projeto Nova Vida 

sempre funcionou em dois expedientes(manhã e tarde), em cujos   períodos   

funciona a parte de Educação Infantil em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação,  que em 2014 atendeu a 234 crianças com idades 

de 01, 02,03,04, e 05 anos. O período da tarde é feito atendimento além da  

Educação infantil, funciona também as oficinas/atividades como os cursos 

de formação e capacitação profissional. 

 

 

2.1. EQUIPE DE EDUCAÇÃO INFANTIL/PARCERIA COM A 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 

 

A  parte de Educação Infantil, conforme já informada, funcionou  em 

parceria com secretaria Municipal de Educação que colocou à disposição 

do projeto os  seguintes servidores com respectivas funções: 
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       FUNÇÃO 

 

QUANTIDADE 

 

Gestora 

Coord. pedagógica 

Professoras 

Merendeira* 

Aux. Merendeira 

Aux. serv. Gerais* 

Aux.serv. Administ 

Vigilante 

Porteiro/motorista 

 

01 

01 

18 

01 

01 

03 

01 

02 

01 

 

 Total 28 

 

 

 

 

Obs:  01.  A parceria com a Prefeitura Municipal do Crato, através das 

Secretarias de Educação, Ação Social e de Saúde, tem sido de  muita 

significação e importância,  por demonstrar o compromisso do gestor 

público como primeiro responsável  pelo desenvolvimento das políticas 

públicas  na área  educacional e social além de outras, direcionadas a 

crianças e adolescentes em geral,  e suas respectivas famílias, 

especialmente as camadas mais carentes da sociedade, que constitui 

público alvo dos atendidos pelo projeto Nova Vida. 

 

         02. O trabalho conjunto  e em parceria, também  ganha importância  

quando divide e define responsabilidades, e nesse  sentido  o Projeto Nova 

Vida tem colocado a disposição toda sua estrutura física, equipamentos e 

também pessoal, os quais pesaria muito mais para o município arcar 

sozinho com toda  estrutura e condições  que até poderia comprometer os 

resultados. Eis portanto, a grande importância do trabalho em parceria. 

 

        03.Por conta da redução do quadro de pessoal contratado pela 

Secretaria de Educação em cumprimento a determinação do Ministério 

Público, foram demitidas  a merendeira  Ana Maria Leite, a auxiliar de 

serviços gerais Maria das Graças Amorim Dias e o porteiro/motorista Paulo 
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Cesar Ferreira de Souza. Esse de 2014, não foi mantida a secretária, sendo 

que o trabalho foi assumido pela secretaria de educação. 

 

04.Do total de 18 professoras, 08 são efetivas concursadas, portanto com 

estabilidade no emprego público, e 10 contratadas mediante contrato de 

prestação de serviço  temporário  

 

 

2.2. EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS/EDUCADORES DO PROJETO 

NOVA VIDA: 

 

 
 

      FUNÇÃO 

 

QUANTIDADE 

 

Educador de Artesanato 

Educador geração renda 

 

01 

01 

       

TOTAL 

                                    

02 

  

Obs;  Todos  os educadores são contratados, com 04 horas no período da 

tarde, os quais são devidamente regularizados perante a legislação 

trabalhista, portanto, detentores de todos os direitos. 

  

2.3. EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS: 

 

 

     FUNÇÃO 

 

QUANTIDADE 

 

Voluntário/dança 

Voluntário/informática 

Voluntário/teatro 

Voluntário/artesanato 

Voluntário/música 

 

 

01 

01 

01 

01 

01 

 

         Total 05 
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OBS. 01. O educador voluntário de música de nome José Emanuel X. Morais, por 

forças de outros compromissos assumidos, atuou somente durante o primeiro semestre. 

Para o ano de 2015 a sala de música será reativada. 

 

Obs: Esses voluntários são pessoas  da comunidade  que se dispõem ajudar 

voluntariamente com as ações do projeto, e todos são assinantes do Termo 

de Adesão, declarando a atuação voluntária de acordo com a lei que 

disciplina  o serviço voluntário. 

 
 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

3.1. GRUPO DE ARTESANATO MASCULINO: Esse grupo funcionou 

com 14 alunos com faixa etária de 10 a 13 anos, sob a coordenação do  

educador Samuel, o qual quando criança  participou de atividades no 

projeto.  Além da confecção de peças artesanais utilizando na sua maioria 

material reciclável, também tinham acesso  a parte  de esporte e lazer, além 

da parte formativa através de reuniões, estudos, reflexões sobre temas  

indicados para essa faixa etária. 
 

3.2. GRUPO DE ARTESANATO FEMININO -  Esse grupo  contou com 

um total de  15 participantes do  com faixa etária de 12 a 17 anos, 

desenvolvendo atividades artesanais como bordado, marca, vagonite, 

biscuit, pintura crochê, e também na confecção de lembranças para 

aniversários, utilizando em grande parte material reciclável, com 

orientações  sobre  meio ambiente e ecologia. 

 

 

3.3. GRUPO DE DANÇA/TEATRO-  Esse grupo, num total de 36 

adolescentes/jovens, sempre teve uma boa participação, os quais durante  

três dias na semana faziam aulas de dança/teatro, expressão corporal, 

coreografias, estudos da música, dança e teatro.  Por ocasião de celebração 

de eventos dentro e fora do projeto,  esse grupo sempre recebeu convites 

para apresentações em colégios, igrejas, e espaços culturais inclusive até  

em outras cidades vizinhas.  

 

OBS: Esse grupo fez um resgate do lado boêmio e histórico dos antigos 

cabarés através do espetáculo MEMORIAS DE UMA CABARÉ que foi 
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apresentado por duas vezes  no período da Guerrilha no Teatro Salviano 

Arraes  Saraiva com casa lotada. 

 

3.4. GRUPO DE MÚSICA – O grupo de música sob a coordenação do 

educador voluntário José Manoel X. Morais, funcionou somente durante o 

primeiro semestre em 2014 com um  total de  10 crianças/adolescentes 

distribuídos nas atividades de violão, teclado, guitarra, baixo e percussão 

 

3.5. SALÃO DE HIGIENE E BELEZA – O salão de higiene e beleza 

sempre funcionou como um salão-escola  para  desenvolver atividades de 

aprendizagem na parte de corte de cabelos, em parceria com o Salão 

Helena Pinheiro, treinando adolescentes, jovens e senhoras  ligadas ao 

projeto e também da comunidade. Muitas alunas participantes já  

conseguiram  vaga no mercado de trabalho. 
  

3.6. GRUPO DE CORTE E COSTURA – Durante o ano de 2014 na  

oficina de corte e costura foi realizado apenas  01 curso com uma turma de 

15 participantes e com uma carga horária de 120 horas/aulas,  realizado no 

turno da tarde.  Através desse curso, muitas participantes já conseguiram 

vaga  na Indústria de Calçados Grendene, e no mercado de trabalho como 

diaristas. 

 

3.7. GRUPO DE REFORÇO ESCOLAR – Em razão saída da educadora 

Maria do Socorro X. Morais, para cuidar de filho pequeno, esse ano de 

2014 não funcionou a sala de reforço escolar, tendo sido repassada a 

responsabilidade para as famílias, com quem a coordenação do projeto 

realizou reunião para informar que o reforço seria dado em casa com a 

ajuda da família. 

 

3.8. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -  Durante todo ano de 2014, a 

Unidade Básica de Saúde instalada no anexo do Projeto Nova Vida, é uma 

extensão do Posto de Saúde do Bairro São Miguel, cuja estrutura consta de 

01 consultório odontológico equipado,  01 consultório médico e 01 sala 

para procedimentos ambulatoriais, com atendimentos de segunda a sexta-

feira, e conta com mais de 500 famílias cadastradas. A equipe responsável 

pelas atividades de saúde é composta de 01 médico clínico geral, uma 

enfermeira chefe e uma técnica de enfermagem que desenvolvem 

diariamente as seguintes atividades: 
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a) atendimento médico(consultas)  em geral para crianças e adultos todas as 

segundas feiras nos expedientes manhã e tarde, com encaminhamentos para 

recebimento de medicamentos na farmácia central, e exames junto aos 

ambulatórios locais; 

b) atendimento médico exclusivo para idosos nas tardes das terças feiras, 

priorizando as pessoas portadoras de diabetes e hipertensão; 

c) visitas domiciliares na parte da manhã a pessoas enfermas que precisam 

ser atendidas em casa em razão da enfermidade, e principalmente 

dificuldade de locomoção. Na parte da tarde, vota atender as pessoas 

portadoras de diabetes e sintomas de hipertensão. 

d) atendimento específico para  crianças na quinta feira a tarde com 

consultas e encaminhamentos necessários; 

e) atendimento a gestante/pré-natal e também realização de prevenção do 

câncer do colo do útero e mama com encaminhamentos devidos, realizado 

pela enfermeira chefe. Durante toda a semana, a equipe realiza serviços de 

vacinação, e de forma mais intensa  por ocasião das campanhas realizadas.  

OBS: O consultório odontológico foi utilizado por uma equipe de dentistas 

do quadro do SESC durante um mutirão realizado em parceria com o 

Projeto Nova Vida. 

 

 

3.9. SETOR DE GERAÇÃO DE RENDA – Esse setor em funcionamento  

há quase 10 anos, recebeu importante reforço em 2013/2014 por conta da 

proposta aprovada e financiada pela Kidermissionswerk, que possibilitou a 

aquisição de mitos materiais  como: cadeiras, mesas, partos, talheres, 

toalhas, etc., os quais são alugados para festas e eventos, o que tem gerado 

renda para ajudar na manutenção das atividades. Um aspecto considerado 

bastante positivo, é também a oportunidade dada as pessoas sem emprego, 

usuárias de drogas que são inseridas no setor com vistas a melhoria de 

condições de vida. 

 

 

4. OUTRAS ATIVIDADES: 

 

4.1. REUNIÕES, ENCONTROS E ESTUDOS REALIZADOS -Durante 

o ano de 2014 foram realizadas: 

    12 reuniões  ordinárias com educadores e equipe de apoio 

    08 reuniões extraordinárias também com educadores e equipe de apoio 
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    02 encontros/semana pedagógica  com educadores 

    04 momentos/encontros para estudos 

    08 reuniões/encontros com  as famílias das crianças da  educação  

        Infantil.  

    06 reuniões com famílias da escola Externato 5 de julho e Natanael 

Cortez que são beneficiadas com doações da Cooperativa AJUDA, com 

pagamento mensal da escola e compra de livros. Ao todo são 35 alunos, 

que estão cursando atualmente cursando o 9º ano e 1º ano do segundo grau  

 

 

6. VISITAS DE COLABORADORES – Durante o ano de 2014, por 

conta de parcerias mantidas, recebemos a visita Francisco Shou e mais 03 

amigos todos alemães que visitaram o Projeto Nova Vida e outros projetos 

na região. Atualmente, desde o dia 01 de novembro, o projeto conta com a 

presença da jovem Paulina Pyplacz com especialização em dança com 

curso feito na Broduy- Nova York nos Estados Unidos, a qual  

permanecerá por treis meses ministrando aulas para o grupo de dança. 

   

7.VISITAS DOMICILIARES- com o objetivo de fortalecer a relação 

projeto/família foram realizadas várias visitas dos educadores  as famílias 

para um melhor conhecimento da realidade de cada família  e poder 

trabalhar melhor com  a criança/adolescente, entendendo que essas visitas fortalecem 

processo de educação para a cidadania  entre a instituição e famáilia. 

 

8. CELEBRAÇÕES E EVENTOS: 

 No decorrer das atividades  foram realizadas vários momentos  

celebrativos como: 

.Natal 

.Coroação de Nossa Senhora 

.Páscoa 

.Dia das mães /renovação do Coração de Jesus e de Maria  

.Carnaval 

.São João 

.Dias dos pais 

.Dia das crianças 

 Dia da Independência  

. Dia do meio ambiente   

. Dia da Consciência Negra 
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OBS. 01. Há mais de dois anos acontece  a Renovação do Coração de Jesus 

e de Maria por da festa em homenagem as mães. Esse ato faz parte do 

costume das famílias cristãs que escolhem um data no ano para fazer essa 

celebração, vista também como a festa da família. 

         02. No dia 13 de dezembro dia dedicado a Santa Luzia, o Projeto 

recebe as famílias do bairro do mesmo nome, para o encerramento dos 

festejos alusivos a Nossa Senhora com a celebração da missa pelo Pe. 

Marcondes, vigário da paróquia de São Francisco. 

           03. Também por ocasião aos festejos alusivos ao padroeiro São 

Francisco no final do mês de setembro e início de outubro, tanto as 

crianças, como os adolescentes e suas famílias são mobilizados e 

estimulados a participaram dos festejos.  

 

 

8. PARTICIPAÇÕES/APRESENTAÇÕES:  Os grupo de dança  teatro e 

música e de capoeira que desenvolvem atividades na parte artístico-

cultural, realizaram muitas apresentações como convidados em escolas, 

igrejas, abertura de eventos sociais, Universidades locais, e principalmente 

na  Guerrilha promovida pela Sociedade Cariri das Artes Mostra SESC de 

Artes com cortejo de outros grupos. 

 

9. PARCERIAS MANTIDAS; 

As parcerias  firmadas  com entidades, órgãos e instituições  em 2013 foi 

de significativa importância  para consecução  dos objetivos e 

concretização das ações planejadas que contou com o apoio e colaboração 

da: 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Com essa 

Secretaria  é mantida  parceria com a Unidade de Creche/Educação 

Infantil na parte dos recursos humanos, ajuda na alimentação, 

material didático e de limpeza. 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -  Manutenção 

de um convênio no ano de 2014,  no valor de R$ 3.000,00 (Tres mil 

reais) no período iniciando ame abril e término em  dezembro, cujo 

valor é destinado para ajudar nas despesas de alimentação diária  e  

aquisição de material para as oficinas, que beneficiou cerca de 360 
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crianças/adolescentes e suas respectivas famílias. O convênio 

firmado previa a liberação de 09 (nove) parcelas e somente foram 

liberadas com atraso as parcelas referentes aos meses de ABRIL, 

MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO, e sem nenhuma informação 

deixaram de ser liberadas as parcelas correspondentes aos meses de 

SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. 

 PARÓQUIA DE SÃO FRANCISCO – A parceria com a Paróquia 

de São Francisco, consiste na realização de ações pastorais e de 

evangelização, com a colaboração  do vigário Pe. Marcondes. 

 

 AKTIOSNKREIS PATER BEDA/KINDERMISSIONSWERK –

Entidades alemãs, importantes parceiras com ajuda para garantir as 

despesas de ordem geral como, pagamento de folha de pagamento, 

energia, água, telefone, internet e obrigações sócias, trabalhista e  

previdenciárias. 

 

 OBS: Através de um projeto voltado para a geração de emprego e 

renda, apresentado e aprovado pela KINDERMISSIONSWERK, foi 

possível organizar e fortalecer o setor de aluguel de material para 

festas e eventos, cujos itens constam de mesas, cadeiras, toalhas em 

cores variadas, pratos, talheres, taças, copos, passarelas, tapetes, 

material para café, jarras, richôs, tampos para mesas quadradas, etc. 

os resultados obtidos também em termos financeiros, tem ajudado a 

famílias carentes envolvidas, bem como jovens que recebem por 

serviços prestados, e com isso, ajuda na sobrevivência da família. 

Outro aspecto importante é que tem tirados pessoas viciadas do 

mundo das drogas por conta das oportunidades oferecidas. 

 

 PROGRAMA MESA BRASIL – A parceria com o Programa Mesa 

Brasil/SESC tem ajudado na realização de palestras formativas e  de 

forma assistemática  no recebimento de alimentos que o programa 

arrecada  junto aos mercados de frutas e verduras e cereais. Também 

através  do Programa, o projeto tem sido beneficiado com o 

recebimento de alimentos arrecadados  por ocasião  da exposãojoão e 

berro cariri. 
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 NÚCLEO GESTOR DA EXPOCRATO – Através desse núcleo 

gestor, coordenado pelo Dr. Francisco Leitão Moura, o Projeto em 

2013 foi beneficiado com alimentos arrecadados/parceria com o 

Programa Mesa Brasil.’ 

 

 INDÚTRIA DE CALÇADOS GRENDENE – Com  essa empresa, 

uma das filiais sediadas em Crato, para onde são envidas costureiras 

treinadas no Projeto e através do SINE, temos uma parceria  ao final 

de cada ano, quando o Projeto cede material para a realização  da 

festa natalina com os funcionários, e em contrapartida, é feita pela 

citada empresa a campanha de arrecadação de alimentos que são 

distribuídos com as famílias acompanhadas pelo referido projeto. 

 

 UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI/URCA -  Essa 

parceria tem viabilizado a participação de alunos estagiários dos 

cursos de Educação Física, Pedagogia. Com o Departamento de 

Educação também da Universidade, contamos com a colaboração do 

professor/psicólogo Cláudio Romero, que tem feito um excelente 

trabalho de acompanhamento as famílias e o conjunto de professores 

principalmente da educação infantil. Também recebemos alunos 

estagiários para desenvolver estágio supervisionado através dos 

cursos de Pedagogia, Educação Física e Ciências Sociais. 

 

 FACULDADE LEÃO SAMPAIO -  A exemplo do que acontece 

com URCA, recebemos  alunos também na condição de estagiários 

dos cursos de Enfermagem e Educação Física.  Avaliamos como 

positivo a relação com as Universidades/Faculdades locais pela 

contribuição  dada as crianças e professores em geral. 

 

 COOPERATIVA AJUDA -  Através da parceria com essa entidade 

tem sido possível manter  43 crianças carentes estudando(cursando o 

8º e 9º anos) na Escola  Professor Natanael Cortez, beneficiando-os 

com pagamento de mensalidades  e de livros. Também deu 

importante colaboração para a aquisição do consultório odontológico 

e melhoria na reforma da Unidade Básica de Saúde, além de ajuda 

para a distribuição de 200 cestas básicas no natal 2014, beneficiando 

mais 250 famílias carentes atendidas e beneficiadas com as ações 

desenvolvidas pelo projeto Nova Vida. 
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 SECRETARIA DE SAÚDE – Com a secretaria municipal  de 

saúde, quem também  mantemos  convenio para realizar 

atendimentos/atividades na área de saúde com a participação de uma 

equipe composta de 01 médico clínico geral, 01 enfermeira e uma 

técnica de enfermagem que prestam atendimentos de segunda a 

sexta-feira nos horários manhã e tarde.  Os serviços constam de 

atendimentos a pessoas com hipertensão, diabetes, consultas em 

geral, visitas domiciliares, prevenção do colo do útero, orientação de 

puericultura, além de campanhas de vacinação, prevenção ao câncer 

de mama e de próstata, com ênfase na promoção do Outubro Rosa 

para a saúde da Mulher e Novembro Azul com foco na saúde do 

Homem. 

 

 PARCERIA COM O CREAS – Através de entendimento firmado, 

recebemos adolescentes a quem são determinadas cumprimento de 

medidas socioeducativas  de prestação de serviço pela justiça e com 

acompanhamento da equipe  do CREAS. 

 

 PARCERIA COM A ENTIDADE COLETIVO CAMARADAS -  

A parceria com essa entidade  resultou em ações conjuntas  na área 

de cultura e arte popular envolvendo a participação de crianças, 

adolescentes e famílias da comunidade. Algumas atividades 

realizadas conjuntamente desde que foi iniciada, a parceria é a 

TROCARIA no gesso realizada uma vez a cada mês, facilitando o 

acesso da população a aquisição de roupas usadas e empréstimo de 

livros. Outra atividade que mereceu destaque foi a implantação na 

comunidade da Higinotecas instaladas nas mercearias e pontos de 

vendas da comunidade. 

 

 PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS –  Por 

conta da atuação do projeto  n contexto das ações sociais, tem 

assento garantido na diretoria do Conselho Municipal de Assistência  
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