Relatório Mensal – fevereiro 2022
Iniciamos as atividades de 2022 com ânimo e determinação na NGBrasil. Os resultados podem
ser comprovados em segurança alimentar, apoio psicológico, no processo socioeducativo e por
meio de nossas ações diárias que são apresentadas em nosso site e em nossas redes sociais.
Os resultados de uma pesquisa realizada pela equipe no final de 2021 apontando que 65% dos
alunos possuem algum tipo de dificuldade/problema de aprendizagem ou transtorno que
consideravelmente limitam o seu desenvolvimento escolar e por consequência têm impacto em
todas as áreas de suas vidas. Por essa razão acreditarmos que é preciso oferecer oportunidades
justas para que nossos alunos e seus familiares possam ter vidas transformadas aprendendo viver
com dignidade, fé e responsabilidade. Estratégias foram desenvolvidas para minimizar essa
situação:
•

A psicóloga da entidade aumentou seu tempo de atendimento, trabalhando diretamente com
educadores e alunos. Contando também com apoio de uma estagiária.

•

O fonoaudiólogo que em 2021 fez acompanhamento de 4 alunos em seu consultório, agora
oferecerá atendimento semanal na sede da NGBrasil.

•

Para realizar o diagnóstico dos motivos em relação a deficiências na aprendizagem foi
contratada uma psicopedagoga, que tem feito criterioso trabalho.

•

O espaço da cozinha industrial e maquinário, onde além das refeições da instituição,
funcionam aulas de culinária e padaria foi totalmente higienizado, organizado de forma
funcional e adaptado de acordo com as exigências necessárias.

•

Durante as aulas práticas de Meio Ambiente, as crianças foram até a serra. A atividade
proporcionou relaxamento, criatividade e conscientização sobre a preservação da natureza.

•

Há expectativa de que em breve seja oferecido um curso de montagem e manutenção de
computadores que é uma oportunidade para os alunos que tenham mais oportunidades no
mercado de trabalho.

•

Uma nova profissional da área de comunicação foi contratada, para desenvolvimento do
setor.

Para que nossos objetivos sejam realizados confiamos em Deus, na equipe, nos voluntários e
nos doadores.
Desejamos paz e prosperidade a todos os colaboradores!

Atividades desenvolvidas nos programas da ONG Nova Geração Brasil
1.

Acompanhamento Familiar

No dia 31 de janeiro iniciamos as atividades com os alunos na NGBrasil. Estamos
atendendo 220 estudantes em nossa instituição. A procura por vagas teve um aumento
satisfatório, desta forma, ampliamos o número de atendidos.
O crescimento do número de alunos cadastrados demandou uma readaptação no espaço
físico da instituição, para que se mantenha o respeito as normas exigidas pela vigilância
sanitária e secretaria de saúde.
No final de fevereiro encaminhamos uma aluna para o oftalmologista, pois estava
reclamado de dor de cabeça. Em parceria com Oficina do Óculos a jovem ganhou a armação e
as lentes.
Oferecemos assistência a uma aluna que estava com dores abdominais. Acompanhamos
o quadro clínico e em parceria com a Vitage Saúde e Beleza conseguimos o ultrassom.
No que se refere aos acompanhamentos psicossociais das famílias e da equipe da NGB
foram realizados 50 atendimentos a crianças, adolescentes, seus familiares e aos colaboradores
entre 25 de janeiro e 28 de fevereiro. E, através dos atendimentos realizados, pôde-se observar
os seguintes aspectos no comportamento das pessoas atendidas:
•
•
•
•
•
•

Maior adesão das pessoas aos acompanhamentos psicossociais;
Diminuição de comportamentos autolesivos e de ideação suicida;
Mais abertura dos alunos para falar sobre problemas que vivenciam (como por exemplo:
crises de ansiedade, estados depressivos, etc.);
Enfretamento de medos e dificuldades;
Melhoria nos aspectos de readaptação à rotina escolar;
Mais esperança para viver, dentre outros.

Sendo importante ressaltar que, em alguns casos foi necessário realizar
encaminhamentos para outros profissionais pertinentes, a fim de diminuir os agravos nos
quadros psicopatológicos de alguns alunos.
Além dos atendimentos psicossociais, foram realizadas várias reuniões entre os
profissionais da NGB e com profissionais externos, a fim discutir melhorias na atuação com os
alunos em acompanhamento especiais como (psicológico, psicopedagógico, fonoaudiológico).
E em adição a isto, reuniu-se com uma psicóloga, que iniciará um trabalho voluntário na área
de neuropsicologia no mês de março e também com uma estudante de psicologia que começou
a acompanhar as aulas ministradas pela psicóloga da NGBrasil e dará suporte aos trabalhos
desta área.

2.

Alimentação Saudável

No mês de fevereiro seguimos com a rotina e distribuição de refeições aos alunos
inscritos na instituição. Ao todo foram utilizados:
•
•
•
•
•
•
•

75 quilos de arroz;
27 quilos de feijão;
48 quilos de macarrão;
17,6 quilos de bacon;
26 quilos de calabresa;
20 peitos de frango;
5 quilos de carne moída;

Além de temperos, sachês de molho de tomate, milho, maionese, caixas de creme de
leite, leite condensado, canjica doce e salsicha.
Para complementar as refeições foram utilizadas verduras como alface, salsinha,
cebolinha e couve da horta comunitária. Além de utilizarmos as hortaliças da nossa horta,
também foi utilizado o leite que é retirado da vaca que é criada no terreno da NGBrasil.
Recebemos a doação de 60 litros de leite que foram usados na alimentação direcionadas
aos atendidos pela instituição. As refeições são preparadas com muito capricho e zelo tanto para
os alunos, quanto para os funcionários.

3.

Esporte e Lazer

Esse programa além de desenvolver a saúde física, auxilia na saúde mental e psicológica
dos alunos. Acreditamos na prática esportiva como forma de aprimorar disciplina, respeito e
bem-estar.
A instituição selecionou e contratou, após
análise de currículos e aulas práticas, uma
professora de educação física. E uma profissional
para atuar na área lazer utilizando métodos
lúdicos e dinâmicos de relaxamento e
entretenimento, especialmente no espaço do
parquinho, explorando o individual e o coletivo
para o desenvolvimento de pertencimento a
equipes diferenciadas.
Figura 1: Aulas de Educação Física

4.

Formação Profissional
Iniciamos o ano com novas atividades
diferenciadas, além das aulas de padaria e
culinária, os alunos tiveram a oportunidade de
participarem de oficinas de confeitaria,
produção de queijo e ricota, além de uma aula
sobre comida oriental.

Na oficina de queijo os alunos
aprenderam a produzirem queijo minas frescal e
ricota temperada. Na oficina de confeiteira, os
alunos fizeram copinhos de chocolates
recheados. Além de uma aula sobre comida
Figura 2: Produção de doces e tortas.
oriental, em que os alunos fizeram yaquisoba.
Essas oficinas diferenciadas trouxeram grande benefícios e
conhecimentos para os estudantes, além de despertarem o
interesse por receitas que eles não conheciam.
Os adolescentes fizeram receitas de bolo confeitado,
massa folhada, pastel assado, pão de queijo e brownie nas
aulas de culinária. Os alunos do fundamental I trabalharam
receitas de biscoitos variados durante o mês de fevereiro nas
aulas de padaria. Eles aprenderam modelagem para melhor
aperfeiçoarem a coordenação motora.
Os alunos do fundamental II trabalharam massas e
salgados para conhecerem a diferenciação de fermentos e
tempo de fermentação. Desta forma, eles aprenderam como
é o funcionamento de uma padaria profissional.
Os estudantes do ensino médio trabalharam massas,
uso do maquinário e noções de higienização e acidente de
trabalho. As aulas com os adolescentes estão sendo muito
produtivas, pois eles estão interessados e envolvidos nas
atividades.

Figuras 3 e 4: Produção de biscoitos.

No mês de fevereiro foram feitos 5 currículos de adolescentes da NGB. Além dos
currículos, os estudantes foram cadastrados em programas de estágio e Jovem Aprendiz. Essas
ações são importantes para que os alunos iniciem no mercado de trabalho.
As aulas de informática foram iniciadas em parceria com a Ethos Consultores. O novo
instrutor Ronaldo oferece curso profissionalizante para os adolescentes e jovens inscritos na
NGBrasil. As aulas acontecem duas vezes na semana no período da manhã e tarde. O instrutor
planejou uma apostila para cada módulo de suas aulas e são voltadas para o aprendizado de
informática e para o mercado de trabalho.

5.

Ação Completar à Escola

Na primeira semana de aula foi um período de acolhida. Cada professor realizou uma
dinâmica com a turma para melhor conhecerem e interagirem com os alunos. Esse momento
trouxe inúmeros benefícios para os estudantes e para à
equipe. Sendo eles:
•
•
•
•
•
•
•

Criou vínculos afetivos.
Tornou os alunos mais engajados.
Facilitou o aprendizado.
Incentivou o respeito à equipe.
Possibilitou melhorias na instituição.
Abriu-se ao diálogo com os alunos.
Proporcionou um ambiente físico adequado.

Figura 5: Aula de tarefa e reforço com atividades lúdicas.

Nas semanas seguintes com o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais e
municipais foi possível retornar com o acompanhamento das tarefas escolares para alguns
estudantes e os demais realizaram atividades de reforço escolar, já que muitos deles apresentam
uma significativa defasagem no aprendizado. Alguns resultados dessas aulas são:
•
•
•
•
•
•
•

Promoção do desenvolvimento da autoconfiança intelectual.
Motivação dos alunos a atingirem o máximo do seu potencial.
Permissão que os alunos aprendam de acordo com seu próprio
ritmo.
A possibilidade que os alunos aprendam dentro de um método
de ensino ideal.
Geração de melhorias no desempenho escolar dos estudantes.
Figura 6: Acompanhamento psicopedagógico
Aulas mais leves e divertidas durante o reforço escolar.
Auxílio nas dificuldades específicas.

Nesse ano temos o apoio de uma psicopedagoga que busca compreender o processo de
absorção de informações e a construção de conhecimentos dos indivíduos em todas as fases da
vida humana. A partir dos seus conhecimentos e da sua formação, esse profissional propõe
melhorias nos métodos e nas estratégias de ensino.
Os atendimentos acontecerão durantes as aulas de tarefa e reforço com grupos de, no
máximo, seis alunos, que estudam no ensino fundamental I. Os grupos são divididos de acordo
com a idade e dificuldade de cada estudante. Essa profissional trabalhará em parceria com as
professoras da instituição que encaminhará os alunos com a necessidade de um
acompanhamento especializado. Os atendimentos ocorrem de três a quatro vezes na semana,
com duração de uma hora com cada grupo.

6. Formação Moral e Religiosa
Iniciamos o ano com uma conversa sobre as férias. Cada aluno contou o que fez e
desenhou sobre as atividades realizadas no período de descanso. Os estudantes falaram sobre
os sonhos e expectativas para o ano de 2022.
Os adolescentes escreveram uma carta para si mesmo, falando o que precisavam mudar
em suas vidas e a visão que cada um tem sobre a forma que vivem hoje. Essas cartas abriram
uma oportunidade para um diálogo mais longo e profundo.
Estudamos sobre a criação em seus
detalhes e como Deus fez todas as coisas de forma
muito organizada. Na primeira parte as crianças
fizeram um quebra-cabeça onde faltavam peças e
na aula seguinte puderam completar de acordo
com o que haviam aprendido. Elas foram
montando a estória e acharam muito rápido as
peças que precisavam para completá-lo.
Identificar as qualidades dos colegas foi a
atividade da turma dos jovens na segunda semana,
cada um escreveu no quadro sobre as qualidades
Figura 7: Atividade com quebra-cabeça durante a aula
de Conectados com Deus.
uns dos outros com a mão direita e depois com a
mão esquerda. Obviamente a mão que eles têm
habilidade as letras ficaram mais bonitas, assim viram que eles não são aquilo que eles fazem e
que mesmo quando erram eles continuam com a essência que Deus os criou e que podem
recomeçar.
Durante uma semana nas aulas com os jovens eles
meditaram sobre o livro de provérbios e trouxeram
anotados os textos que mais chamaram a atenção deles e
o mais interessante foi o quanto se abriram em suas
debilidades e na vontade de mudar. Os alunos estão
participativos produzindo dinâmicas e preparando
músicas para o momento da reunião.
Durante as aulas da oficina de Meio Ambiente
os encontros foram voltados para a conscientização de
como tratar os resíduos sólidos, desde seu conceito até
em como podemos lidar com isso.

Figura 8: Crianças em abraço coletivo após a
aula Conectados com Deus.

Aconteceu uma palestra e no outro encontro um passeio
para Coleta de Lixo na Serra do Lenheiro. A atividade
foi muito importante para a conscientização dos alunos
quanto ao descarte de lixo e o meio ambiente. As
crianças gostaram da atividade e se divertindo muito
também.

Em relação a participação, há alunos super interessados, que questionam, outros curiosos que
perguntam e no fim interagem. Algumas crianças já buscam mudar pequenos detalhes em
relação ao seu dia a dia com o meio ambiente conforme elas têm relatado durante os
encontros.

7.Expressão Criativa e Comunicação
O Jornal Voz em Ação deste ano será diferente. Dois alunos foram selecionados para
montarem o jornal de forma online. Eles estão recebendo orientação e acompanhamento em
todo o processo de montagem. Todos os alunos inscritos na NGBrasil criam o conteúdo durante
as aulas. Estamos com muitas expectativas para as edições de 2022, pois os estudantes estão
cada vez mais envolvidos e interessados.
No mês de fevereiro, durante as oficinas de
artesanato, foram produzidos artesanatos sendo:
Ímã de geladeira, máscara de carnaval com
embalagem de leite longa vida e mini casinha
com material reciclável.

Figura 9: Aula de Artesanato com materiais recicláveis.

No momento, as aulas de dança estão sendo
oferecidas para uma turma do período da tarde.
As atividades foram desenvolvidas teoricamente
com o uso de recursos visuais, com o objetivo
que os alunos adquirissem conhecimento sobre
os ritmos e a história da dança. Os ritmos
principais abordados foram samba, balé e frevo.

Nas oficinas de Educomunicação, os alunos participaram de aulas interativas com o uso de
recursos visuais e jogos com temática que
abordaram o consumo dos meios de
comunicação e as novas tecnologias
(smartphones, aplicativos e redes sociais).

Figura 10: Oficina lúdica de Educomunicação com os alunos
do MB.

Os alunos veem se mostrando mais ativos e com
poder
de
voz
trazendo
às
aulas
questionamentos, debates e troca de
conhecimento e experiência sobre assuntos
relevantes. É perceptível o desenvolvimento
das habilidades de comunicação e expressão
entre os alunos, bem como a melhora do senso
crítico e conhecimento em geral.

Além das aulas, foram produzidas 4 mensagens em áudio com os alunos para o Momento de
Reflexão e 4 boletins de notícias.

8. Informações:
O IF Sudeste - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais Campus São João del-Rei
selecionou a NGBrasil para receber, no ano de 2022, o apoio do Projeto de Extensão IF
Solidária. Um projeto de iniciativa da reitoria em apoio a entidades que atuam com público em
vulnerabilidade social. A assistência acontecerá por meio de itens relacionados a alimentos,
higiene e saúde.
O setor de captação de recursos finalizou no mês de fevereiro um projeto denominado
Captando Generosidade, que será desenvolvido com apoio voluntário, especialmente nos meses
de março e abril. Com objetivo de fazer valer o direito adquirido pela instituição ao aprovar,
dia 18/11/21, por meio de assembleia no CMDCA (Conselho Municipal dos direitos da Criança
e Adolescente) o projeto Ação Educa-NGB que permite captar verbas para execução e
aprimoramento das atividades educativas, por meio da declaração do Imposto de Renda.
As obras da quadra poliesportiva, em dimensões maiores que o padrão: 22m x 33m
totalizando 726 m2, estão em fase final para que o Programa Esporte e Lazer possa ser melhor
executado, permitir o uso do espaço para ações diversas em eventos com alunos e com a
comunidade. O que resulta em melhora na saúde física e psicológica dos alunos e até da
comunidade, além do retorno financeiro por meio de aluguel do espaço.

