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• O Ano de 2014 foi um ano de muitos desafios,
dificuldades e de grandes avanços, um trabalho
em equipe realizado com amor, esperança e
perseverança foi capaz de superar cada
desafio.

• Segue alguns momentos mais marcantes de
2014.



Projeto Mundo Encantado 

&

Arte com Visão

Educação & Cultura
Crianças e Adolescentes 



Janeiro

Hora de organizar a bagunça e realizar a
limpeza geral para volta às aulas.

Em janeiro aproveitamos as férias
escolares para reorganização dos
espaços, pintura das salas, limpeza
geral e decoração.

Todos os voluntários são envolvidos no
processo de organização para volta as
aulas.



Pintura das salas de aula



Sala de Aulas limpas, pintadas e 
organizadas.

Parquinho reformado e organizado para volta às aulas



Volta às aulas

Nossas aulas foram marcadas por momentos
incríveis, pois esse foi o primeiro ano com o
terceiro andar e o parquinho da instituição
totalmente prontos, ou seja, com nosso sonho
de ter um teatro, uma sala multiuso incrível, e
um parquinho bem alegre em funcionamento.
Motivo esse que nos encheu ainda mais de
esperança, e nos encorajou a fazer ainda mais
pelas crianças e jovens da Chatuba. Agora
temos um espaço lindo, onde serão realizadas
coisas incríveis e enriquecedoras. Esse
semestre foi marcado por momentos únicos
que estarão descritos nesse relatório.



Fevereiro Todos os responsáveis foram
convidados a participar do primeiro
dia de aula de 2014.

A aula inaugural incluiu a contação
de história pelas professoras Daiani
Rosa e Lorraine Gonzaga e foi
finalizada com uma apresentação
da nossa pedagoga, Debora Merelli,
que mostrou a importância da
participação da família na educação
de seus filhos.

Com o apoio de recursos
audiovisuais, foram apresentados o
papel da escola, o papel da família
e a importância da parceria entre
ambos. Também foram
apresentados aos pais a missão,
visão e os valores da instituição.

Assim, nossa volta às aulas foi
marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e
seus familiares.



Café da manhã, servido aos 
pais e as crianças no primeiro 

dia de aula!

A pedagoga Debora falando 
sobre a importância da 

participação da família na 
educação da criança.



Distribuição dos materiais e livros didáticos para todos os alunos da
Educação Infantil



Passeio Cultural – Circo Du Soleil 05/02/2014



Março



Festa da Páscoa



Abril

Reunião do Fórum dos Pontos de
Cultura no mês de abril aconteceu
na sede da Mundo Novo, com
lideranças culturais e
representantes de Pontos de
Cultura de todo o Estado do RJ.



Maio



Dia do Livro 







Junho e Julho
Junho foi marcado por diversas ações e 
atividades:

1. Semana do meio ambiente com diversas
atividades e encerramento com a
caminhada ecológica. A semana do meio
ambiente foi realizada em parceria com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
representada pela equipe e pela Sub
Secretaria Fabiola que participou
ativamente da ação junto com as crianças
e os adolescentes.

2. Apresentação na Casa da Moeda: no dia
10 de julho levamos um grupo de
crianças e adolescentes para participação
no almoço cultural da Casa da Moeda,
além das apresentações de dança e
teatro que as crianças realizaram, elas
também tiveram a oportunidade de
visitarem o processo de fabricação do
dinheiro.

3. Apresentação na Reunião Social do
Instituto da Criança no Hotel Marina: As
crianças tiveram uma oportunidade de se
apresentação



Caminhada do Meio Ambiente
Apresentação em comemoração
a semana do meio ambiente



Semana do Meio Ambiente





Participação Reunião Social Instituto da Criança (Julho)



Inauguração do acervo de livros doados pela Escola 
Nacional de Seguros para biblioteca



Agosto



Agosto



Agosto



Agosto



Setembro



Setembro



Setembro



Setembro



Setembro



Outubro



Outubro



Outubro



Outubro



Outubro



Novembro



Novembro



Novembro





Dezembro



Dezembro



Dezembro



Projetos jovens e adultos

• Atelier Mundo Novo

• Coletivo Coca Cola

• Sesi Cidadania

• Senac



Distribuição dos materiais e livros didáticos para todos os alunos da Educação Infantil

Projeto Coletivo 

É um espaço de encontro e aprendizado de
portas sempre abertas. Um lugar que acolhe a
diversidade feito para trocar ideias,
potencializar talentos, gerar oportunidades e
preparar um futuro colaborativo.



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.

Dados dos Participantes 

Obs: Devido a criminalidade e a

periculosidade local, os ciclos sofreram com

baixo números de iniciantes.

Principalmente o ciclo 3 depois de alguns

episódios de morte na comunidade.



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.

Empregabilidade dos Participantes



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.



Dezembro

• Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

• A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi 
finalizada com uma apresentação da nossa pedagoga, 
Debora Merelli, que mostrou a importância da participação 
da família na educação de seus filhos. 

• Com o apoio de recursos audiovisuais, foram 
apresentados o papel da escola, o papel da família e a 
importância da parceria entre ambos. Também foram 
apresentados aos pais a missão, visão e os valores da 
instituição. 

• Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.

Projeto SESI Cidadania

4 TURMAS DE INFORMÁTICA;

4 TURMAS DE INGLÊS ;

1 TURMA DE ESPANHOL;

TOTAL DE 40 ALUNOS FORMADOS DE AGOSTO ATÉ

DEZEMBRO/2014



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.

4 TURMAS DE AUXILIAR ADM - 120;

2 AUXILIAR DE RH - 60;

1 AGENTE DE PROJETOS - 30;

1 ORGANIZADOR DE EVENTOS - 30;

Total de Alunos Matriculados: 270

Projeto Senac na 

Comunidade



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.

Alimentação

Período de Março à

Novembro



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.



Beneficiados diretamente
• 100 crianças de 2 a 6 anos com acesso a educação infantil de qualidade

• 300 crianças e adolescentes com acesso a educação integral através do

Projeto Arte com Visão.

• Cerca de 300 jovens e adultos beneficiados anualmente com qualificação

profissional e encaminhamento para o mercado de trabalho.



Dezembro

Todos os responsáveis foram convidados a participar do 
primeiro dia de aula de 2014. 

A aula inaugural incluiu a contação de história pelas 
professoras Daiani Rosa e Lorraine Gonzaga e foi finalizada 
com uma apresentação da nossa pedagoga, Debora Merelli, 
que mostrou a importância da participação da família na 
educação de seus filhos. 

Com o apoio de recursos audiovisuais, foram apresentados o 
papel da escola, o papel da família e a importância da 
parceria entre ambos. Também foram apresentados aos pais 
a missão, visão e os valores da instituição. 

Assim, nossa volta às aulas foi marcada por uma excelente
experiência para todos os alunos e seus familiares.
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Sem você nada disso seria possível!



Você faz a sua parte, 

nós fazemos a nossa, 

a comunidade faz a dela.

E, juntos, 

MUDAMOS O MUNDO.

Muito obrigada!

www.ongmundonovo.org.br

Tel.: (21) 2696-0871 / 3765-4947

contato@ongmundonovo.org.br

Siga-nos:

facebook.com/institutomundonovodac
ulturaviva

twitter.com/ongmundonovo

instagram.com/ongmundonovo

linkedin.com/company/mundo-novo-
da-cultura-viva

mailto:contato@ongmundonovo.org.br

