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prefácio

as habilidades para a vida de crianças e 
jovens, de forma transversal, comum a todos 
os nossos projetos. Também ampliamos nos-
so escopo de atuação, incluindo uma nova 
área, a Primeira Infância, período que com-
preende dos 0 aos 6 anos de idade, consi-
derado como extremamente importante na 
vida para o recebimento de estímulos neces-
sários para uma boa formação. Sendo as-
sim, estruturamos nosso compromisso para 
atuação em 2020 com três grandes áreas: 
Formação de Jovens, Engajamento Social e 
Primeira Infância. 

Em um país de realidades tão diferen-
tes como o Brasil, acreditamos na força da 
transformação social, e, a partir da gera-
ção de oportunidades para nossas crianças 
e jovens, potencializamos o seu desenvolvi-
mento para que se tornem mais preparadas 
para lidar com os desafios do século 21 e 
que possam se tornar agentes de transfor-
mação das suas próprias realidades. Para 
2020, seguiremos fortalecidos e sempre 
buscando oferecer o melhor, com o com-
promisso e seriedade em nossas ações e 
projetos, equipe competente, e com objeti-
vos claros para a conquista dos resultados 
esperados no ano.

“Acreditamos que fortalecer 
vínculos garante um futuro 
melhor. Essa crença faz parte 
do nosso DNA, e seguimos 
trabalhando, engajando e 
cultivando as nossas relações 
com crianças, jovens, pais, 
responsáveis, educadores e 
comunidade em geral”.

Gabriela Monteiro
Coordenadora Executiva do 
 Instituto Conceição Moura

Em 2019, o Instituto Conceição Moura 
completou 5 anos de atuação. Marco im-
portante para a população de Belo Jardim, 
que contou com a contribuição do Instituto 
nos últimos anos, oferecendo projetos e ini-
ciativas que permitiram o estabelecimento 
de um ambiente propício para o desenvol-
vimento das pessoas. Neste mesmo ano, 
tivemos um momento de reflexão sobre os 
caminhos trilhados e para onde iríamos di-
recionar nossas forças nos próximos anos. 

Revisitamos o nosso planejamento estraté-
gico e redesenhamos nossa missão, acredi-
tando na importância de termos cada vez 
mais bem direcionado o nosso grande ob-
jetivo, “Contribuir com o desenvolvimento 
de crianças e jovens para que se tornem 
agentes de transformação no mundo”. Foi 
um ano em que celebramos passos impor-
tantes e nos comprometemos com novos 
desafios, tudo para preservar e fortalecer 
nossa Cultura Empresarial Moura (CEM), 
em que fazemos o novo para perpetuar o 
nosso negócio. Seguimos como promoto-
res/as de aprendizagem, desenvolvendo 



Dona Conceição sempre teve muita consciên-
cia de sua responsabilidade de promover, en-
quanto cidadã, mudanças no contexto onde 
vivia. Em seu entendimento, poderia contri-
buir para melhorar a face de Belo Jardim, 
onde passou a desenvolver projetos sociais 
para transformar a vida das pessoas.

Assim nasceu o Tareco e Mariola, um cen-
tro de artesanato sem fins lucrativos com a 
finalidade de apoiar os/as artesãos/ãs na 
venda de seus produtos. Mas Dona Concei-
ção não parou por aí, também desenvolveu 
um projeto na área de educação: o 5s nas 
escolas, com o intuito de trazer a qualidade 
total através dos sensos de utilização, orde-
nação, limpeza, saúde e autodisciplina. Foi 
um projeto inovador no contexto da cidade, 
que conseguiu reduzir os índices negativos 
de evasão e repetência.

Moacy Freitas, Diretor de Pessoas e Orga-
nização do Grupo Moura, afirma:“Eu acom-
panhei a trajetória de Dona Conceição du-
rante mais de 30 anos e pude perceber o 
quanto ela foi importante para Belo Jardim, e 
desde o início da sua atuação que ela tinha 
essa preocupação voltada para a sustenta-
bilidade da comunidade, com projetos nas 
áreas da educação, cultura e empreende-
dorismo, para que as pessoas tivessem uma 
profissão e assim uma renda para sustentar 
sua família. Então olhar hoje para o Instituto 
como a continuidade desse trabalho de uma 
maneira estruturada, com uma atuação am-
pla em Belo Jardim em várias frentes é muito 
bom, mostra que sua obra conseguiu se con-
solidar, prosperar e continua dando frutos e 
se expandindo’’.

De uma personalidade empoderada, seu 
amor por Belo Jardim sempre a fez pensar 

o que somos?

em novos horizontes para a cidade e, por 
meio de suas ações sociais, demonstrava sua 
preocupação com as pessoas. Assim, sempre 
foi fonte de inspiração para todos a sua vol-
ta, e suas netas Mariana, Taciana e Eduarda 
viram, na criação do Instituto, uma maneira 
de disseminar e ampliar o exemplo da avó.

Em 2014, surge o Instituto Conceição 
Moura, com o intuito continuar o honroso 
trabalho social de Dona Conceição Moura 
em Belo Jardim, atuando nas frentes de edu-
cação e cultura com foco em jovens e crian-



ças para, assim, transformar a comunidade. 
Como diz Mariana Moura, vice-presidente 
do Instituto, “Transformar as pessoas, para 
que elas transformem a cidade”.

Somos uma organização de investimento 
social privado mantida pelo Grupo Moura. 
Com sede em Belo Jardim, atuamos com pro-
jetos sociais focados em crianças e jovens, 
estimulando o protagonismo e o desenvolvi-
mento das pessoas. Acreditamos que as pes-
soas podem ser a mudança que elas querem 
ver acontecer no mundo e trabalhamos forte-
mente para colaborar na construção desses 
/as agentes de transformação. Agimos de 
forma articulada integrando diversos atores-
-chave das mais diferentes esferas: governos, 
comunidades, famílias, gestores/as e profes-
sores/as, tendo como foco o público forma-
do pelas crianças e os/as jovens.

Ao longo destes 6 anos de trabalho, ge-
ramos impactos memoráveis a comunidade 
que nos renderam bons frutos:

Com o propósito de construir uma educa-
ção de qualidade, apoiamos a Secretaria 
Municipal de Educação de Belo Jardim com 
uma assessoria técnica na elaboração da po-

lítica pública estruturando o plano Municipal 
de Educação.

Para Gabriela Rodrigues, colaboradora 
do Instituto há 6 anos: 

“Acreditar no potencial de transformação 
das pessoas é o primeiro passo para sonhar-
mos e realizarmos o mundo que queremos. 
O Instituto Conceição Moura, a partir de 
suas iniciativas, traz essa premissa. Nós ge-
ramos oportunidade para que as crianças e 
os jovens possam se reconhecer no processo 
de transformação da sociedade que quere-
mos e que podemos ter, se reunirmos todas 
as forças e potenciais que temos. Acho isso 
incrível, saber que o que pensamos e cons-
truímos contribui para o desenvolvimento de 
crianças e jovens para poderem atuar como 
agentes de transformação no presente e ter 
um futuro melhor’’.

37 projetos promovidos envolvendo as 
temáticas de sustentabilidade, edu-
cação e cultura; 

171 mil
participantes das nossas 
iniciativas e ações;

4.981
pessoas engajadas que 
desempenharam trabalhos 
voluntários nos projetos;

23 milhões
em reais Investidos em projetos sociais;



Sabendo do nosso papel social e transfor-
mador, decidimos, no final do ano de 2019, 
realizar uma revisão estratégica de nossa 
atuação e trilhar novos rumos. A partir disso, 
entendemos que os nossos projetos e iniciati-
vas impactam de maneira efetiva, contínua e 
responsável jovens e crianças pelo desenvol-
vimento de suas habilidades, e, com isso, po-
tencializamos as transformações que criam 
em suas realidades. Para fortalecer ainda 
mais nosso propósito e trabalho, o modo 
como geramos impacto e focados no público 
que atendemos, redefinimos nossa missão, 
compromissos e incluímos em nossas áreas 
de atuação a Primeira Infância. No mesmo 
ano, anunciamos para a comunidade o nos-
so papel como promotor de atividades de 
aprendizagem, voltadas para o desenvolvi-
mento de habilidades para a vida no evento 
de comemoração aos nossos 5 anos de exis-
tência. Assim, iniciamos um novo ciclo reple-
to de aprendizados e conquistas que abre um 
caminho ainda mais esperançoso e de muito 
trabalho para ser feito!

Confira abaixo nossos valores:

Missão: 
Contribuir com o desenvolvimento de 
crianças e jovens para que se tornem 
agentes de transformação no mundo. 

Compromissos: 
Empoderamento, Colaboração, Respeito 
às Diferenças, Valorização da Cultura 
Local, Responsabilidade e Criatividade.



nosso 2020

Iniciamos o ano de 2020 com grandes expectativas 
e planos para os nossos projetos, pois incluímos a 
Primeira Infância no nosso escopo de atuação e am-
pliamos nossas atividades de formação de jovens e 
iniciativas de engajamento social. Em fevereiro, co-
meçamos o nosso planejamento estratégico em que 
desenhamos a nossa atuação anual e debatemos to-
dos desafios e oportunidades a serem enfrentadas. 
Tínhamos grandes ideias e um desejo arrojado de 
um ano de impacto social ainda maior para as nos-
sas crianças e jovens, porém o contexto inesperado 
estabelecido pela pandemia de COVID-19 pegou a 
toda humanidade de surpresa e rapidamente atingiu 
todos os nossos planos. 

Compreender e reafirmar o nosso propósito e pa-
pel social foi a resposta para esta empreitada. Temos 
uma cultura sólida e uma missão que nos encoraja a 
cada dia mais continuar atuando com o social, e os 
nossos valores foram e são nossa motivação para se-
guir em frente. Nesse cenário, de total instabilidade 
econômica, social e mental, apoiar a comunidade se 
tornou nosso eixo de atividade, reestruturamos todo 
o nosso planejamento para ações emergenciais de 
combate à COVID-19 e práticas para amenizar os 
impactos causados pela pandemia. Para isso, monta-
mos um plano de contingência completo, com ações 
digitais e presenciais, considerando todos os proto-
colos de segurança, para garantir o apoio e ajuda 
necessária àqueles/las que mais precisavam. Investi-
mos R$364.853,89 nessas ações que se desdobra-
ram em doações de 5.556 cestas básicas, 380 kits 
higiene, 1.850 pacotes de leite em pó, 3000 bande-
jas de ovos, 89 de fardos de fraldas descartáveis, e 
5.500 máscaras. Mais de 5 mil famílias foram bene-
ficiadas atendendo ao público de crianças, jovens, 
adultos, idosos e pessoas em situação de vulnerabi-
lidade. Mas nossa estratégia não ficou por aí, como 
somos referência em Belo Jardim em Educação, pre-
paramos formações específicas para incorporar a 

+5 mil 
famílias foram beneficiadas

R$364.853,89 
em investimentos em ações sociais

5.556
cestas básicas;

380 
kits higiene;

1.850 
pacotes de leite em pó;

3000
bandejas de ovos; 

89 
de fardos de fraldas descartáveis;

5.500 
máscaras;



Mais de 5 mil famílias 
foram beneficiadas 

atendendo ao público de 
crianças, jovens, adultos, 

idosos e pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

educação local ao modelo híbrido de ensino, apoiando os/
as profissionais no uso das ferramentas digitais, competên-
cias técnicas, habilidades socioemocionais e políticas públi-
cas voltadas para o tema. Para a comunidade geral, disse-
minamos as informações sobre os benefícios emergenciais, 
orientações sobre a COVID-19, práticas de saúde mental e 
física, discussão de temas importantes para o contexto social 
e formações alternativas sobre diversos temas. 

Olhamos para nossa base de projetos e adaptamos para 
o formato digital, acompanhando os/as participantes e dan-
do toda a assistência necessária com mentorias remotas, dis-
tribuição de materiais, elaboração de projetos e acompanha-

mento psicológico, além 
de exploramos as nossas 
redes sociais e canais de 
comunicação para aproxi-
mar as pessoas tanto das 
informações importantes 
para enfrentar este mo-
mento difícil quanto das 
nossas atividades. Assim 
surgiu a plataforma de tu-
toriais e a proposta men-

sal de minicursos online que disponibiliza conteúdos atrativos 
e ligados à realidade das crianças, pais e mães, jovens e 
educadores/as. 

Para nós, foi uma oportunidade fantástica de crescimen-
to assim como de consolidar nosso papel essencial junto à 
comunidade. Percebemos o quanto ainda podemos colabo-
rar e o nosso potencial de transformação social dentro do 
nosso campo de atuação, reinventamos nossa maneira de 
trabalhar e isso nos rendeu resultados incríveis. Em meio a 
tantas incertezas, toda a equipe se esforçou e se desenvolveu 
para oferecer o melhor suporte possível aos/às participantes 
dos projetos e com certeza será um momento eternizado na 
nossa história. Terminamos 2020 com o sentimento de dever 
cumprido e pensando como vamos escrever um 2021 ainda 
melhor para nossos/as jovens e crianças!
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território do fazer

O projeto Território do Fazer atua há 4 anos com jo-
vens em Belo Jardim, disseminando a robótica educa-
cional por meio de aulas, atividades e oficinas. Com 
o propósito de trazer para a realidade o conheci-
mento sobre a temática, os/as participantes estudam 
e elaboram projetos com soluções para problemas 
locais. Formamos anualmente turmas de iniciação à 
robótica, um curso com 6 meses de duração, e turma 
de multiplicadores/as, em que trabalhamos por um 
ano de maneira aperfeiçoada e preparamos jovens 
multiplicadores/as do conhecimento. 

Iniciamos o ano promovendo as oficinas na propos-
ta “De férias com Robótica” para crianças e jovens 
de 6 a 14 anos e sua execução é realizada pelos/
as multiplicadores/as voluntários/as. Explorando o 
conceito de robótica no dia a dia, confeccionamos 
os protótipos como robô escova, chaveiros persona-
lizados e um braço hidráulico usando máquina de 
corte laser, ferramentas, madeira, eletrônicos e muita 
criatividade. Ao todo, atendemos 58 participantes 
que nos informaram um grau de satisfação acima de 
80% na realização da atividade.
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Em 2020, para dar continuidade ao projeto, adequamos as au-
las presenciais para o formato remoto mantendo a qualidade e 
comprometimento das ações. Enfrentamos algumas dificuldades 
apresentadas pelo contexto como falta de acesso à internet, ma-
teriais para aula prática a distância, disponibilidade dos partici-
pantes e conseguir manter a proximidade e engajamento. Como 
superamos isso? Com muita inovação. Trazer para o ambiente 
digital nos possibilitou explorar um novo jeito de ensinar e uma 
maneira de estimular uma organização pessoal do/a aluno/a 
para realizar as atividades. Elaboramos, para facilitar a intera-
ção e o aprendizado, kits básicos de robótica e a produção de 
videoaulas para que os/as alunos/as da turma de Iniciação à 
Robótica para que pudessem realizar as atividades de casa, e 
usamos o WhatsApp como ferramenta para acompanhamento. 
Com a flexibilização das medidas de segurança, em outubro, 
com a turma de Robótica de Ensino Médio, usamos o modelo 
híbrido, com aulas remotas e atividades presenciais no nosso 
laboratório para desenvolvimento das atividades. 

Oficina de Férias com Robótica realizada antes da pandemia
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Paralelo à continuação dos cursos, também disseminamos para a 
comunidade em geral o uso da robótica como ferramenta de apren-
dizado e desenvolvimento com a live: Robótica Educacional. O que 
é? Por onde começar? Oficinas a distância com parentes de cola-
boradores/as e alunos/as de escolas da rede municipal, minicurso 
de produção e edição de vídeoaulas, minicurso robótica nos anos 
iniciais do ensino fundamental, minicurso Experimentação Robótica 
nos anos finais do ensino fundamental e encerramento virtual da 
Turma de Multiplicadores 2019-2020.

Outro feito importante foi a participação dos/as nossos/as jo-
vens na Mostra Nacional de Robótica. A MNR é um evento científi-
co de nível nacional, público e sem fins lucrativos que visa difundir 
trabalhos desenvolvidos na área de robótica 
de todo o Brasil, os trabalhos podem ser sub-
metidos em formato de artigo e multimídia 
(fotos e vídeos). Quatro dos 5 projetos subme-
tidos participaram da apresentação ao vivo 
diretamente do Instituto Conceição Moura. 
Os projetos apresentados foram: Sistema De 
Detecção De Gases Tóxicos, Asfixiantes E In-
flamáveis (Sdgtai), Protótipo Para Análise Da 
Qualidade Da Água Por Meio Da Eletrólise, 
Jogo De Conscientização Marítima (Jcm), Kit 
Educacional Eletrônico (Kee) e Sistema De Irrigação Solar (Irrigso). 
Destes, 3 foram contemplados com bolsa pelo pelo Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para 
um melhor desenvolvimento dos protótipos. 

Em 2021, temos expectativas e planos maiores para o al-
cance do projeto, que promete trazer ainda mais novidades e 
ampliação das ações. Transformando sob o olhar da robótica, 
seguimos trazendo inovação e possibilidades extraordinárias as 
realidades de jovens e crianças.

Trazer para o ambiente 
digital nos possibilitou 
explorar um novo 
jeito de ensinar e uma 
maneira de estimular uma 
organização pessoal do/a 
aluno/a para realizar as 
atividades.

Ao todo, atendemos 58 participantes 
que nos informaram um grau de 
satisfação acima de 80% na realização 
da atividade.
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jornada dos desenrolados

A aplicação da metodologia iCANamy para jovens, no muni-
cípio de Belo Jardim, acontece desde 2014, quando o projeto 
piloto foi realizado. Ao longo dessa trajetória, o projeto se pro-
pôs a trabalhar diversas problemáticas a partir do autodesen-
volvimento. Em 2020, consolidamos a proposta que agora se 
chama Jornada dos Desenrolados, trazendo o resgate à apren-
dizagem baseada em projetos, atuação híbrida (antes presen-
cial) e etapas afuniladas (gamificação).

Uma jornada-jogo de transformação, colaborada e compar-
tilhada, baseada na metodologia iCANamy, que objetiva gera-
ção de impacto em Belo Jardim. Um total de 180 participantes 
foram convidados/as a ingressar em uma programação anual, 
que se afunilou ao longo dos meses, culminando com a cele-
bração dos resultados. Os/As participantes foram provocados 
através de atividades imersivas e desafios lúdicos, com temáti-
cas reais, que foram aplicadas para tratamento de problemas e 
proposição e realização de soluções.

participantes foram 
convidados/as a 
ingressar em uma 
programação anual

180 
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Ao longo de 6 etapas, trabalhamos o tema Enga-
jamento Cívico, conectando a partir dos/as jovens, 
singularidades, exponencialidades e propósitos. O 
processo elegeu ao final das etapas 3 embaixado-
ras, que representam o projeto durante o ano seguin-
te e viajarão a Recife para apresentar seus projetos a 
empreendedores/as. Os projetos escolhidos foram: 
da Jovem Laura chamado “Projeto Arte curando”, 
que tem como objetivo desenvolver habilidades de 
crianças e jovens em situação vulnerável com ofici-
nas de maneira leve e lúdica. Já a Caroline pensou 
em uma maneira bem interessante de ajudar outros /
as jovens a estudar e se preparar para o vestibular, 
com o compartilhamento mútuo de conhecimento em 
uma rede de engajados. Hoje ela já impactou cerca 
de 100 pessoas e a pretensão é crescer esse número. 
E o terceiro projeto é da Edlene, que teve um olhar 
sensível a pessoas em situação de rua, e decidiu 
criar uma rede de mobilização de pessoas engaja-
das visando viabilizar uma casa de apoio e amparo 
a estas pessoas. Muito legal, né? Ficamos muito or-
gulhosos de incubar no nosso projeto iniciativas tão 
importantes para uma sociedade e mundo melhor. 
E essa Jornada só está começando; para 202, tem 
muito mais engajamento cívico e consciência social!
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empreendedorismo  
e inovação

O programa Empreendedorismo e Inovação - Programa Fab 
Lab Recife de Tecnologia, Design e Negócios consiste em um 
programa de formação de jovens da cidade de Belo Jardim 
(PE) em Tecnologia, Design e Negócios por meio de 10 en-
contros teórico-práticos, realizados com atividades tanto no 
laboratório Território do Fazer, localizado na Sede do Instituto 
Conceição Moura em Belo Jardim (PE), quanto por meio de 
ações complementares a distância. Assim, estamos formando 
18 Agentes da Inovação no desenvolvimento de habilidades 
essenciais para o futuro através do Letramento Tecnológico Bá-
sico em Fabricação Digital, no Desenvolvimento de Produtos 
de Baixa Complexidade e na Elaboração de Plano de Negó-
cios Simplificado, por meio de um processo de aprendizagem 
de atitude empreendedora com a criação de soluções reais 
com base em problemáticas do mercado local da cidade de 
Belo Jardim (PE).

Em março de 2020, diante das dificuldades causadas pela 
pandemia moldamos a proposta do programa, adequando 
o cronograma e reestruturando a execução das atividades. 
Introduzimos uma novidade ao conteúdo programático; em 
caráter exclusivo, cedemos à turma selecionada 26 inscrições 
gratuitas no novo curso digital do Fab Lab Recife, o Eu, Maker. 
O Curso Eu, Maker - desperte sua capacidade de inovar, criar 
soluções e realizar projetos - é uma oportunidade para quem 
participa parar de pensar no que poderia fazer e começar a, 
de fato, materializar as ideias que sempre desejou. Na culmi-
nância, foi realizada uma Live de encerramento no Canal do 
Instituto Conceição Moura com representantes dos quatro gru-
pos formados no projeto, que apresentaram suas propostas de 
produtos para resolução de problemas locais. Foi gratificante 
demais acompanhar a evolução e o despertar empreendedor 
desses/as jovens que mostraram com muito empoderamento e 
tecnologia suas potencialidades!
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escola de música  
flor do mandacaru
Ensinar por meio da música, seja ela cantada ou to-
cada, a valorização da cultura e o desenvolvimento 
de habilidades e talentos é o grande objetivo da 
Escola de Música Flor do Mandacaru, projeto do 
Instituto Conceição Moura que trabalha com crian-
ças, jovens e adultos. Todo esse aprendizado é con-
cretizado nas aulas de flauta doce e os ensaios do 
Coral Moura, que aperfeiçoa tanto o canto coletivo 
como o individual. Em 2020, este projeto teve um 
grande desafio: como continuar suas atividades em 
meio ao distanciamento social? 

Mediante a tantas incertezas e angustias, mais 
uma vez a música foi uma fonte da redução do 
stress e uma alternativa de conhecimento, e assim 
seguimos com o projeto em um formato virtual. Junto 
aos pais e às mães, crianças e adultos participantes 
do coral, adaptamos as aulas antes 
presenciais para a mentoria online 
individual, usamos as ferramentas 
como o WhatsApp, produção de 
aulas em vídeo e Google Meet para 
comunicação e orientação. As aulas 
tomaram uma forma personalizada 
e descontraída com a contribuição 
dos/as participantes na escolha das 
músicas e a entrega das atividades 
enviadas. Este novo formato acabou nos abrindo 
uma oportunidade para fortalecimento com o víncu-
lo com as famílias, que agora também participavam 
do aprendizado dos/as seus/as filhos/as. Já com o 
público adulto tivemos um bom engajamento e bai-
xa evasão. Com a melhoria do panorama geral no 
estado voltamos em outubro com os ensaios e aulas 

Finalizamos 
2020 com 67 
participantes, 30 
crianças na aula de 
flauta e 37 adultos 
no Coral Moura.
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presenciais, adotando todas as medidas de seguran-
ça necessárias, com número reduzido de pessoas e 
aumento de turmas. Além de continuarmos o projeto 
durante todo o ano, contemplamos os/as participan-
tes com doações de cestas básicas por compreender 
que se fez necessário este apoio a um público tão 
especial e engajado. Finalizamos 2020 com 67 par-
ticipantes, 30 crianças na aula de flauta e 37 adultos 
no Coral Moura. Apesar de todas as dificuldades, 
tivemos um bom resultado que nos mostrou novos ca-
minhos para explorar nossa atuação.

Pensamos para 2021 continuar levando muito co-
nhecimento e cultura para os/as nossos/as participan-
tes, desenvolvendo habilidades para vida e mostran-
do todo o potencial de transformação que a música 
tem nas pessoas, em suas realidades e histórias!
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O Instituto Conceição Moura, desde a sua fundação, sempre 
contribuiu para a formação dos/as educadores/as do muni-
cípio de Belo Jardim. Ao longo destes 6 anos, foram promovi-
dos diversos projetos sociais com foco na construção de uma 
educação da qualidade, assim como no processo contínuo de 
formação de educadores/as, um apoio à comunidade belo 
jardinense, que se tornou um compromisso assumido na atua-

ção do Instituto.
O ano de 2020 chegou surpreendendo todo o 

mundo, principalmente no contexto educacional. 
Assim, diante do cenário da pandemia estabeleci-
da pela propagação da COVID-19, as formações 
continuadas oferecidas aos/as educadores/as de 
Belo Jardim precisaram ser totalmente reformuladas.  
Buscamos entender esse novo formato de processo 
de ensino – aprendizagem, ou seja, as orientações 
legais, abordagens metodológicas, tendências pe-
dagógicas e pesquisadores/as da área para rea-
dequar as nossas atividades para o novo normal. 
Visando também atender às dificuldades existentes, 
principalmente, na utilização de ferramentas tecno-
lógicas para possibilitar a continuidade das aulas 
nas escolas, formulamos um plano de contingência 
focando nossas ações em nossas mídias sociais. Re-
alizamos, nesse período, 3 lives através de nosso 
Instagram em parcerias com Instituições de Ensino 
Superior e pesquisadores/as acadêmicos/as convi-
dados/as. Nas lives, tratamos de temas como, “Edu-
cação em tempos de pandemia”, “Os desafios da 
gestão educacional em tempos de COVID-19”, fo-

camos também na oferta e nos recursos utilizados com a Edu-
cação Infantil. Para isso, realizamos também a live com uma 
especialista na área, intitulada “Como o Ensino Remoto afeta 

formAção de educadores
Em período de pandemia, a FormAÇÃO de educadores 
contribuiu com a utilização de ferramentas tecnológicas 
e com os/as educadores/as da primeira infância

Os cursos nos 
renderam mais de 

400 inscritos, entre 
educadores das 

escolas particulares e 
públicas, destes, 120 

foram selecionados 
para participarem 

das formações.



Relatório anual 2020                                                                                             INSTITUTO CONCEIÇÃO MOURA

19

a Educação Infantil?”. Além dessas iniciativas lançamos dois cursos: 
“Estratégias Pedagógicas, Tecnologias Educacionais e Ensino Remoto” 
com o total de 5 módulos e a carga horária de 44 h/a, e o segundo 
para atender “Os educadores da Primeira Infância”, com 6 módulos e 
a carga horária total de 46 h/a. Os cursos nos renderam mais de 400 
inscritos/as, entre educadores das escolas particulares e públicas, des-
tes/as, 120 foram selecionados/as para participarem das formações.

As plataformas e mídias digitais foram nossas aliadas nos processos 
contínuos de formações para educadores/as nesse período de pande-
mia, e o alcance nesses momentos foi de mais de 4.440 visualizações 
e participações. Viabilizamos também a oferta de três minicursos para 
abordamos os temas: a utilização da suíte do Google for education, 
“Educação Emocional das crianças” e “Formação voltada para os Au-
xiliares de Desenvolvimento Infantil-ADIS”. Estes temas se mostraram re-
levantes para o contexto educacional e, assim, ampliamos nosso apoio 
para a região do Agreste Pernambucano. Todas essas ações totaliza-
ram 118 horas de formação gratuitas aos/às profissionais da Educa-
ção (auxiliares, professores/as e gestores/as).

O ano de 2020 se tornou um período de grandes aprendizados, e 
concluímos que, para se ter uma educação de qualidade, é necessário 
que o/a professor/a seja o/a principal responsável pelo processo edu-
cativo e que esteja constantemente aprimorando seu conhecimento nos 
avanços e inovações. E foi exatamente o que fizemos este ano: entenden-
do o nosso papel e compromisso com comunidade, pudemos juntos en-
frentar as dificuldades e proporcionar aos/às estudantes uma educação 
continuada e de qualidade com soluções para diversas dificuldades en-
frentadas. Para 2021, queremos fortalecer ainda mais essa perspectiva 
para a transformação de vida das pessoas através da Educação, assim 
fazemos nossa parte para um mundo melhor e mais justo para todos.
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líderes educadores

O programa Líderes Educadores atua em Belo Jardim com 
o desenvolvimento direcionado das competências socioe-
mocionais de gestores/as e professores/as. Nesse perío-
do de 5 anos de atuação, já alcançamos 268 pessoas 
formadas na metodologia iCANamy. O modelo atual do 
programa oferece três formações: Turma Regular para par-
ticipantes iniciantes, Turma Aperfeiçoamento, uma versão 
mais aprofundada para quem já participou e a mentoria 
para multiplicadores/as, para participantes selecionados/
as por mérito e alto desempenho. Em 2020, a mentoria 
possibilitou às multiplicadoras selecionadas a condução da 
última turma regular, uma novidade incrementada além do 
licenciamento da metodologia. 

A adaptação para o formato remoto nos mostrou uma 
oportunidade de ampliação do projeto, possibilitando o 
atendimento de pessoas de cidades circunvizinhas. As ativi-
dades remotas e presenciais, pedagógicas e de aplicação, 
permearam toda a formação, que seguiu a abordagem de 
cocriação facilitada. Ao longo de 4 sessões, em cada uma 
das variações, os/as participantes adquiriram conhecimen-
tos que potencializaram sua atuação como educadores/
as, impactando o mundo. Realizamos também um sonho 
antigo, o encontro com ex-participantes do programa, A 
Rede Líderes Educadores. Pensamos no formato virtual in-
terativo para acompanhar as trajetórias dos/as participan-
tes e unir diferentes experiências advindas da formação, e 
contamos com a participação de 132 pessoas engajadas.  
Terminamos esta jornada com muito orgulho e sentimento 
de dever cumprido, na entrega de 58 líderes educadores/
as preparados/as para enfrentar adversidades e criado-
res/as de oportunidades. Para 2021, tem muito desenvol-
vimento e crescimento pessoal com inovações no projeto 
que prometem.... Acompanhe e veja a transformação que 
realizamos na educação por meio das pessoas!

Nesse período de 
5 anos de atuação 
já alcançamos 268 

pessoas formadas na 
metodologia Icanamy.
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O projeto Eu sou um Agente de Transformação surgiu 
no intuito de fortalecer o empreendedorismo e o en-
gajamento cívico, na perspectiva  “mão na massa”, 
com o trabalho de jovens voluntários/as em ações 
dos nossos projetos sociais e demais oportunidades 
locais de voluntariado. Pensando em manter vivo 
esse objetivo, em 2020, adaptamos o projeto para 
formações destes temas, trazendo para o público em 
geral a partilha de experiências de empreendedo-
res/as sociais, contextualizando no cenário atual 
como se desenvolve o trabalho voluntário. Usamos 
as nossas redes sociais, principalmente o Instagram 
para disseminar estas práticas, com lives informati-
vas sobre os conteúdos emergenciais. 

Também promovemos a “Semana do Voluntaria-
do” em comemoração a este trabalho tão significati-
vo, que contou com homenagens às Instituições que 
desenvolvem trabalhos assistenciais e educativos na 
cidade através das nossas redes. As postagens fo-
caram principalmente nos/as voluntários/as, peças 
chaves para as atividades das organizações. Assim, 
proporcionando visibilidade, doações, engajamento 
e reconhecimento aos/às voluntários/as e institui-
ções. Em setembro, realizamos as ações do projeto 
denominadas “Academia gente que faz!” e “Bate-
-papo”. Essas ações foram realizadas mensalmente. 
As academias com objetivos mais formativos, trazen-
do temas como: empreendedorismo social, fa-
cilitado pela voluntária da ONG ATADOS, Fernanda 
Bing de Salvador-BA; Voluntariado Jovem, com 
Yablans Nascimento, coordenador do Movimento 
Novo Jeito, Recife-PE; Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável-ODS-projeto sociais e 

eu sou um agente
de transformação
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políticas afirmativas, facilitado pela pedagoga, 
mestra em educação e diretora da Associação UBU-
TUN da América Latina, Dayse Rodrigues. 

Os bate-papos foram realizados pelo nosso canal 
no YouTube e trouxeram temáticas sobre ONGs e 
voluntariado de inciativas tanto locais como nacio-
nais. O primeiro bate-papo ocorreu com a Presidente 
da Associação Sons do Bem, organização que de-
senvolve ações educativas no recôncavo baiano. A 
presidente da ONG, Carla Lima, partilhou a expe-
riência da instituição em se tornar uma OSCIP-Or-
ganização da Sociedade Civil de Interesse Público. 
No segundo encontro, tivemos a partilha da ONG 
ATADOS, com sua experiência em promover o tra-
balho voluntário a distância. No último bate-papo, a 
ONG Jovem, “Mão na massa”, apresentou suas 
atividades em promover cidadania no município de 
Belo Jardim-PE. Através da organização, os/as vo-
luntários/as desenvolvem reformas e construções de 
casas nas comunidades vulneráveis do município. 

Para fechar o ano, selecionamos 10 jovens volun-
tários/as, denominados/as “Guardiões do Espaço”, 
para desenvolver ações educativos de manutenção e 
uso do Espaço Conceição Moura. Os/As jovens sele-
cionados/as foram participantes dos diversos projetos 
da área de formação de jovens e engajamento social 
do instituto Conceição Moura. Assim, eles/as foram 
desafiados/as a pensar soluções para as problemáti-
cas que foram aparecendo na utilização do espaço, 
dentre elas, a pandemia da COVID -19. Além disso, 
no decorrer da atuação dos/as jovens, foram desen-
volvidos encontros para fortalecer suas atuações junto 
ao público. A partir dessa atuação no Espaço Con-
ceição Moura, vamos mobilizar os/as jovens também 
para atuar em outros espaços coletivos da cidade.
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espaço Conceição Moura

Um lugar de consciência, construção e conexão social. Esta 
foi a ideia para a realização do projeto Espaço Concei-
ção Moura. No ano de 2017, pensando em mais uma con-
tribuição para a comunidade belo jardinense, iniciamos a 
empreitada de elaboração do Espaço com uma maratona 
de prototipagem urbana junto à comunidade, para entender 
quais as expectativas e necessidades a serem atendidas pelo 
projeto. Queríamos um espaço que pertencesse às pessoas, 
e nada mais justo que ouvi-las. Todo este processo, que in-
cluiu a comunidade, Instituto Conceição Moura, os escritó-
rios ADPT Design, Coletivo RT e Juliano Dubeux Arquitetos 
Associados, aconteceu sob a coordenação do Fab Lab e 
teve como resultado o projeto estrutural do Espaço. Após 3 
anos de construção, inauguramos, em dezembro de 2020, o 
Espaço Conceição Moura, que fica localizado no centro da 
cidade, com uma excelente estrutura física e amplamente ar-
borizado. O nome que remete à nossa Fundadora Conceição 
Moura, que nos inspira em tantas ações, foi uma homenagem 
a todo o trabalho social iniciado por ela e que, até hoje, per-
petua pelo Instituto e agora o novo Espaço. Buscando promo-
ver uma melhor qualidade de vida, a praça conta com quadra 
poliesportiva, playground, bicicletário e pista para corrida, o 
que proporciona opções de lazer para todas as pessoas. 
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Mediante ao contexto pandêmico, o Espaço Con-
ceição Moura foi inaugurado seguindo regras rígi-
das de acesso, com a entrada permitida somente 
com uso de máscara, disponibilização de álcool 

em gel e acesso máximo de 100 pes-
soas por hora. Para esta força tarefa 
de organização e conscientização, 
contamos com a ajuda dos/as volun-
tários/as do projeto Eu sou um Agen-
te de Transformação. Saber que todo 
este trabalho foi feito em conjunto com 
a comunidade e hoje está concretizado 

nos traz um sentimento de felicidade e entusias-
mo para realizar projetos maiores e cumprir nossa 
missão. Conheça o Espaço Conceição Moura!

Queríamos um espaço 
que pertencesse às 

pessoas, e nada mais 
justo que ouvi-las
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primeira infância 
fortalecendo vínculos

O Instituto Conceição Moura, na sua revisão estratégica em 
2019, decidiu eleger a Primeira Infância como uma de suas 
causas. Assim, em 2020, incluímos como uma nova área de 
atuação de trabalho e todas as nossas iniciativas passaram a 
ter um olhar voltado para as crianças com idade de 0 a 6 
anos de maneira transversal. A primeira infância é uma etapa 
fundamental para o desenvolvimento, em termos cognitivos, so-
cioemocionais e físicos, e é considerada uma grande janela de 
oportunidade do desenvolvimento humano, pois as experiên-
cias positivas e negativas vividas nesse período terão influência 
ao longo de toda a vida. 

Entendendo a importância deste investimento nessa etapa 
da vida, criamos o projeto Primeira Infância Fortalecendo Vín-
culos, que tem por objetivo promover ações que possibilitem 
o desenvolvimento de habilidades para vida, contribuindo as-
sim para a formação integral das crianças e o fortalecimento 
das famílias e da comunidade no cuidado responsivo delas. As 
atividades realizadas são voltadas para crianças, familiares e 
profissionais que atuam com a primeira infância de maneira 
intersetorial, atuando em duas frentes: Sensibilização da Comu-
nidade e Fortalecimento do Cuidado com as crianças. 
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O primeiro passo foi disseminar e popularizar o tema da 
primeira infância para a comunidade, então realizamos o 
Workshop “A importância da rotina de cuidados para o For-
talecimento do Vínculo” e disponibilizamos minicursos sobre 
o desenvolvimento emocional das crianças, literatura e Musi-
calidade infantil, totalizando 15h de formação e 320 pessoas 
alcançadas mantendo o NPS, na Zona Excelência em 100%. 

Outra ação estruturada foi o nosso Programa Piloto de 
Visitação Domiciliar, que tem o objetivo de orientar e acom-
panhar os filhos e filhas de colaboradores/as do Grupo 
Moura que estão na faixa etária da Primeiríssima Infância, 
com idade de 0 a 3 anos. Esta iniciativa foi inspirada no 
Programa Criança Feliz do Governo Federal e no Projeto da 
Primeira Infância da Viana e Moura Construção – PIPA (Pri-
meira Infância Plantar Amor) e conta com visitas quinzenais 
com duração de 1 hora, promoção de atividades variadas 
para que o/a adulto/a cuidador/a possa realizar com a 
criança nas áreas: Nutricionais, cognitivas, saúde e social; 
Oficinas infantis e contato virtual via grupo do WhatsApp. 
Neste formato, atendemos 47 famílias, contemplando um 
total de 58 crianças acompanhadas.

O ano de 2020 foi um ano atípico devido a Pandemia da 
COVID-19, e compreendemos que era imprescindível abor-
dar esta temática, pois agora os pais e às mães estavam ten-
do uma oportunidade de participar de maneira mais intensa 
do desenvolvimento de seus/as filhos/as e isso poderia ser 

feito da melhor maneira possível: com o fortalecimento 
do vínculo. Assim, além das ações planejadas, vimos 
que eram necessárias orientações para a comunida-
de de como lidar com as crianças nesse período e 
usamos fortemente nossas redes sociais para este fim. 
Em comemoração ao dia das crianças, realizamos um 
evento em 3 creches da rede municipal com doações 
de brinquedos e lanches para mais de 300 crianças, 
trazendo neste momento um pouco de alegria e cuida-
do para as famílias contempladas.  Cumprimos nosso 
papel e terminamos o ano com o sentimento de gra-
tidão e muitas ideias para consolidar esta causa tão 

especial e importante, afinal plantamos hoje a sociedade que 
queremos ver amanhã, isso é a nossa Primeira Infância For-
talecendo Vínculos!

 15h de formação 
e 320 pessoas 

alcançadas 
mantendo o NPS, 

na Zona Excelência 
em 100% 



"

"
depoimentos dos/as 
participantes

O programa de empreendedorismo me mostrou o sig-
nificado da palavra "sonhar"! Ao participar do progra-
ma, eu comecei a enxergar o mundo com outros olhos, 
os olhos de quem sonha e é capaz de realizar. Aprendi 
com facilitadores fabulosos, que não há limites para o 
conhecimento e que nunca é tarde para aprender e cons-
truir coisas novas. Carrego sempre comigo, na vida pro-
fissional e pessoal, os conhecimentos compartilhados e 
os sonhos criados durantes nossos, encontros, pois esse 
me mostrou que existem sempre pessoas que acreditam 
em você e em seu potencial.

Tornar-se multiplicadora do programa ICANamy 
em 2020 me fez sentir importante,  pois despertou a 
mulher empoderada que sou. Impactou meu EU, subi 
para o palco da vida e passei a ser a protagonista 
principal da minha história. Fazer parte do programa, 
me desenvolveu profissionalmente, pessoalmente e 
humanamente . Gratidão ao Instituto Conceição Mou-
ra pela confiança e oportunidade concedida. 2020 um 
ano de desafios e conquistas!

Empreendedorismo e Inovação

Maria Natália da Silva Ferreira

Líderes Educadores

Anna Isaelle, Pedagoga e professora



"
"

"Atuar como guardiã do Espaço Conceição Moura 
me ajudou a encarar a população de Belo Jardim com 
outra perspectiva. Inicialmente eu pensava que, ape-
sar dos esforços, seria impossível conscientizar a co-
munidade. Porém, durante esse período de atuação, 
eu consegui notar que ainda há uma esperança. Eu 
tenho notado que as pessoas têm aprendido a cuidar 
das instalações do Espaço, assim como nós, guardi-
ões, temos desenvolvido efetivamente o senso de res-
ponsabilidade e cuidado pelo meio ambiente. Isso me 
ajudou a formar uma nova mentalidade em relação à 
cidade, e a reconhecer que é possível, sim, transfor-
mar Belo Jardim em um lugar melhor”.

A minha experiência foi perfeita, pois adquiri muitos 
conhecimentos, observei vários detalhes que antes não 
dava tanta importância e sei que essa experiência foi e 
será de extrema importância para meu futuro.

Falar da minha experiência na Jordana dos De-
senrolados é uma das coisas mais espetacular. Pois é, 
mas uma oportunidade que o Instituto vem me dan-
do! Hoje, como embaixadora, representando todos os 
jovens que participaram do projeto, é uma coisa sen-
sacional porque você conhece novas pessoas, novos 
pensamentos e ver o quanto os jovens da nossa cidade 
têm um potencial enorme. Na Jornada, a gente conse-
gui extrair novos conhecimentos, aprender e descobrir 
quem é você de verdade, qual o seu verdadeiro propó-
sito! E por experiência própria, tenho orgulho de ter 
participado da Jornada dos Desenrolados.

Eu sou um agente de Transformação

Bárbara Geovanna Alves Cavalcante

Territorio do fazer

Vitoria Marlene Olinto Bezerra de Medeiros

Jornada dos Desenrolados

Edlene Maria de Assis Silva
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"Participar do Coral Moura foi uma experiência de-
safiadora para mim, músico desde pequeno, mas sem 
experiência com o canto. O acolhimento das pessoas 
de lá me deixou à vontade desde o início, como se eu 
já os conhecesse de longa data. É um ambiente onde 
a troca de experiências é intensa. O grupo é bastante 
heterogêneo com pluralidade de vivências pessoais, 
de religiosidade diversa e diferentes formações musi-
cais, mas, quando nos juntamos, o resultado é surpre-
endente, música na sua essência: agregadora, trans-
formadora, lúdica, terapêutica, libertadora... música!

O projeto tem me inspirado a desenvolver tudo com a 
maior facilidade, tem me mostrado como lidar com cada 
fase da minha bebê da melhor forma, também tem me aju-
dado na questão de alimentação das brincadeiras como 
lidar e fase nessa primeira fase de Laura. Henrique está 
muito presente sempre se preocupando com o nosso bem-
-estar, ele sempre tem a preocupação de perguntar se estou 
gostando se tenho dúvidas e sempre está à disposição para 
me orientar com todas dúvidas que surgir, sempre está pas-
sando informações e, nas visitas virtuais, além de sempre 
mandar as atividades, tem toda comunicação e didática 
que eu acho de grande importância com todas as mamães,.
Obrigada, Henrique, por todo carinho que tens por nós. Pa-
rabéns a toda equipe pelo belíssimo projeto e obrigado por 
todo carinho e toda dedicação.

Escola de Música

José Joel da Silva Júnior

Primeira Infância Fortalecendo Vínculos

Gisely Monique da Silva Carvalho e
Laura Valentina Santos da Silva
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"O Comunidade de Aprendizagem nos mostra e nos 
motiva a olhar para os desafios com outros olhares, nos 
ensina que todos temos os mesmos direitos, seja aluno, 
sejam os pais, seja a equipe escolar, e até mesmo a co-
munidade segue em parceria com a escola, para o bem 
de todos. Durante o decorrer do ano de 2020, tivemos 
formações, participamos dos cursos online, em parceria 
com o Instituto natura e recebemos o certificado de 32 
horas, para implementar as atuações educativas de êxito 
do projeto. Aqui fica o nosso muito obrigado ao Instituto 
Conceição Moura, por ter nos proporcionado experiências 
maravilhosas com seus projetos, em especial o Comuni-
dade de Aprendizagem.

O Curso de Estratégias Pedagógicas, Tecnologias Educacio-
nais e Ensino Remoto possibilitou novos métodos de ensino e 
aprendizagem, contribuindo com a extensão e imersão do Ensi-
no Híbrido. Assim, foi possível ressignificar a as aulas em tem-
pos tão difíceis, em plena pandemia. Contudo, é uma imensa 
teia de saberes e oportunidades, sobretudo visando à equidade 
nas relações de Ensino”.

"
Comunidade de Apredizagem

Janaina Araújo, coordenadora pedagógica Escola 
Municipal Tenente João Cordeiro 

Formação de Educadores 

Jeane Régis, Pedagoga-coordenadora da 
Escola Municipal Manoel Domingos 



Nosso impacto vai além de 
resultados, são transformações que 
geram mudanças nas pessoas e no 
seu entorno. Para isso, trabalhamos 
fortemente na estruturação de 
estratégias efetivas e concretas 
para utilizar da melhor maneira 
possível o nosso recurso e ter 
um excelente alcance. Confira 
nossos indicadores de 2020 que 
representam o nosso sucesso!



resultados

2020
11 
projetos

120
voluntários/as

578h Horas de formação
dos projetos

R$2.440.292,01
investimento

12.954 alcance

Doações
R$ 364.853,89 em investimentos

5.556 cestas básicas

5.500 Máscaras 

36 Instituições beneficiadas



Parceiros
Nossos/as parceiros/as, assim como nós, têm o com-
promisso com o desenvolvimento das pessoas e execu-
tam com excelência as ações de transformação social. 
Assim, somamos forças para levar esta missão adiante 
com muita responsabilidade e paixão pelo que faze-
mos. O meu agradecimento a tanto trabalho e pela 
força que nos dão na realização de nossa atuação.



Posfácio
Chegamos ao final de 2020, um ano surpreendentemente de-
safiador e que nos provocou quanto ao nosso papel social em 
Belo Jardim, e por que não dizer no mundo. A pandemia doa-
COVID-19 impactou diretamente nossa atuação e planejamen-
to para realização dos nossos projetos, mas também despertou 
ainda mais o nosso compromisso com as pessoas e a contribui-
ção que podemos dar para transformar suas realidades. Nos 
adaptamos, e fomos além da readequação natural das nossas 
atividades, trabalhamos ativamente com ações emergenciais, 
trouxemos conhecimento e formações para continuidade do 
aprendizado na educação formal, fortalecemos e construímos 
novas redes de parcerias, nos aproximamos ainda mais comu-
nidade e exploramos o novo “normal” do mundo digital. Ago-
ra, mais do que nunca o social ganha força e um papel ainda 
mais importante para o equilíbrio e evolução da sociedade, e é 
nesse lugar de inspiração e de responsabilidade que o Instituto 
Conceição Moura se coloca como promotor de atividades de 
aprendizagem e desenvolvimento. Nossos projetos, que sempre 
atuaram com as habilidades para a vida, se tornaram nesse 
contexto difícil uma oportunidade para atravessar esta crise, 
desenvolvendo e evidenciando as competências socioemocio-
nais e pessoais de crianças e jovens. Todo este trabalho nos dá 
muito orgulho e resultados grandiosos que confirmam que es-
tamos no caminho certo, fazendo parte de histórias brilhantes. 
Assim, seguimos rumo a um 2021 cheio de esperança e com o 
objetivo de continuar impactando cada vez mais na transforma-
ção de pessoas resultando na construção de um mundo melhor.

Taciana Moura
Presidente do Instituto Conceição Moura
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