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QUEM SOMOS?
O Instituto Conceição Moura é uma organização de investi-
mento social privado, criada em 2014 e mantida pelo Grupo 
Moura. Nasceu para dar continuidade ao trabalho social 
desenvolvido por Conceição Moura, Co-fundadora da Ba-
terias Moura, nos anos 90. Com sede em Belo Jardim, o 
Instituto atua com projetos sociais com foco em crianças e 
jovens, estimulando o protagonismo e o desenvolvimento das 
pessoas. Acreditamos que as pessoas podem ser a mudan-
ça que elas querem ver acontecer no mundo e trabalhamos 
fortemente para colaborar na construção desses agentes de 
transformação.

Com a missão de contribuir com o desenvolvimento de 
Crianças e Jovens para que se tornem agentes de transfor-
mação no mundo, buscamos proporcionar a eles uma nova 
perspectiva, em que possam, através do conhecimento e 
experiência, criar as oportunidades e soluções para o que 
desejam mudar em suas realidades. Para isso, temos como 
objetivo que norteia nossa atuação o desenvolvimento de 
habilidades para a vida. Assumimos como compromissos: o 
empoderamento, colaboração, respeito às diferenças, valori-
zação da cultura local, responsabilidade e criatividade, com-
promissos estes que guiam a realização dos nossos projetos.



COMO FAZEMOS?
Queremos que, por meio dos nossos projetos, crianças e jo-
vens descubram seu potencial, desenvolvam suas habilidades 
e estimulem o seu senso crítico. Para isso, desempenhamos o 
papel de promotor de atividades de aprendizagem voltadas 
para o desenvolvimento de habilidades para a vida. Assim, 
fomentamos, nas relações de aprendizagem, a construção 
de relacionamentos responsivos, redução das fontes de es-
tress e o fortalecimento de vínculos.
 Em 2019, promovemos 12 projetos sociais que abordaram 
as temáticas: autoconhecimento, educação, sustentabilida-
de, empreendedorismo, cultura, robótica e desenvolvimento 
musical. Impactamos crianças, jovens e adultos da comunida-
de de Belo Jardim e região, tanto como participantes como 
voluntários/as engajados/as na execução dos projetos. 



105
voluntários

27.911 
alcance

R$2.860.062,00

investimento
*valor de investimento em projetos

2.243h

Horas de  
voluntariado

488h

Instituições 
Parceiras

26

Horas de atividades
dos projetos

12 
projetos



5 ANOS DO INSTITUTO 
CONCEIÇÃO MOURA
Em 2019, completamos 5 anos de atuação em 
Belo Jardim e, para comemorar, realizamos um 
grande evento para compartilhar nossa traje-
tória de transformação social com a comuni-
dade. Só neste ano foram 12 projetos desen-
volvidos, impactando cerca de 28 mil pessoas 
em toda a região. De 2016 até agora, foram 
cerca de 137 mil impactados pelas ações do 
Instituto. Confira um pouco de como foi este dia 
tão especial.
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CINE JARDIM – FESTIVAL 
LATINO-AMERICANO DE 
CINEMA DE BELO JARDIM

O circuito Cultural é formado por iniciativas com o 
objetivo de dinamizar a vida cultural e estimular a 
formação e produção artística em Belo Jardim. O cir-
cuito teve em 2019 o festival de cinema, Coquetel 
Molotov e a Corrida Abrace o Rio Bitury.

A 5ª edição do “Cine Jardim – Festival Latino-A-
mericano de Cinema de Belo Jardim” realizada, em 
parceria com a pontilhado cinematográfico entre os 
dias 13 e 25 de maio, teve uma programação diver-
sificada entre curta, médias e longa metragens além 
de oficinas do campo audiovisual como técnicas de 
animação, roteiro e captação com baixo recurso e 
mostra de filmes no Cine Teatro cultura e Parque Aria-
no Suassuna (Mostra Itinerante). Todo ano o festival 
homenageia um realizador ou instituição que, de al-
guma forma, contribui para a formação e ou propa-
gação do audiovisual e, nesta edição, a instituição 
selecionada para a homenagem foi a “Escuela Inter-
nacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños (EICTV), representada pelo Prof. Dr. Rigoberto 
Jimenez.” O público total do festival este ano foi de 
2.030 pessoas, sendo 70 participações nas oficinas 
e 1.960 pessoas nas sessões de cinema.5

oficinas

2.030
participantes

80
filmes
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NO AR COQUETEL MOLOTOV

No mês de outubro, entre os dias 15 e 19, reali-
zamos em parceria com a “Coda Produções Ar-
tísticas” a 5ª Edição do festival “No Ar Coquetel 
Molotov”. Com uma programação voltada para o 
mercado de música independente, o festival tem 
shows, mostra de filmes e oficinas com caráter de 
formação artística/cultural com foco na produção 
musical e artística, passando pelo mercado fono-
gráfico; visando, assim, ampliar os horizontes dos 
artistas da cidade e região.

Além da programação de oficinas, também acon-
teceu a mostra de filmes “Play The Movie” no Cine 
Teatro Cultura onde são exibidos biografias e do-
cumentários sobre artistas e cenário musical. Para 
a formação da grade de shows, contamos com um 
edital que selecionou 4 artistas do agreste/sertão 
pernambucano para participarem dos shows, que 
aconteceram no Parque do Bambu, tivemos oficina 
de pintura, Som na Rural, Academia da Berlinda, 
Luiz Lins, Nix La Marge, Mago Trio, Maracatu Boi 
da Gente, Ciel Santos e Jéssica Caitano. A novida-
de deste ano foi incluir uma programação infantil 
com a atração Tapete Voador contemplando tam-
bém este público no evento.

O público total do festival foi de 3.362 pesso-
as, sendo 169 participações nas oficinas, 110 na 
mostra Play The Movie e 3.000 pessoas nos shows 
do parque.

apresentações
artísticas

3.360
participantes

5
oficinas

8
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A corrida Abrace o Rio Bitury objetiva a conscienti-
zação da comunidade local quanto à importância 
da preservação do Rio que é nascente do açude 
Bitury, tão essencial para a cidade, além de incen-
tivar a prática de esporte como hábito para uma 
boa saúde. Com foco na transformação social, a 
corrida se integra às ações promovidas pelo Insti-
tuto para a provocação e disseminação de boas 
práticas e reflexão de como podemos transformar 
a cidade em um lugar melhor para se viver. O 
evento, que é promovido em parceria com a pro-
dutora Premium, aconteceu em junho de 2019 e 
contemplou a comunidade de Belo Jardim e região 
com participantes do público feminino, masculino 
e infantil.

Este ano disponibilizamos 400 kits com camisas 
UV, tivemos 472 inscritos e cerca de 500 parti-
cipantes que correram o percurso com 5 km de 
extensão. Como novidade, tivemos uma área de 

lazer com brinquedos e recreadores 
para as crianças, proporcionando 
uma interação maior e garantindo 
uma participação de crianças meno-
res, tornando o evento mais inclusivo 
para mais faixas etárias. A corrida 
é um evento  consolidado na cidade 
e já é a 5ª edição realizada, assim 
sendo uma iniciativa que fomentou a 
prática da corrida de grupos locais 
independentes.

500 
participantes

CORRIDA ABRACE  
O RIO BITURY

5ª edição do 
evento

9 corredores
premiados
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5.382
participações no 
Circuito Cultural 

(Coquetel Molotov e 
Cine Jardim)

promovemos o  
Festival Cine Jardim

14.328
participantes nas 

sessões de cinema

CINE TEATRO CULTURA

O Cine Teatro Cultura surgiu com a proposta de resgatar a 
cultura do cinema e ser uma ferramenta educacional para 
atividades que estimulem o desenvolvimento do senso crítico. 
Oferecemos sessões de cinema gratuitas à comunidade, sendo 
uma opção de lazer, diversão e interação entre as pessoas.

O espaço também é utilizado para a realização de encon-
tros ou reuniões que tratem de interesses coletivos do municí-
pio, como palestras e treinamentos. Por ser um lugar dinâmico, 
que vai de cinema a um teatro, diversas escolas utilizam o 
espaço pra a realização de aulões, debates ou, até mesmo, 
sarais, e também é aproveitado em atividades culturais como 
recitais de dança, música, pequenos shows e peças de teatro. 
No ano de 2019, tivemos 110 agendamentos em que 44 insti-
tuições utilizaram o nosso espaço dentre as quais 28 foram ins-
tituições públicas e 16 privadas. Alcançamos 14.328 pessoas 
que participaram das sessões apresentadas e promovemos o 
Festival Cine Jardim, que aconteceu em Maio de 2019.99 sessões

36 filmes exibidos
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ESCOLA DE MÚSICA
FLOR DO MANDACARU

A escola de música flor do Mandacaru é um projeto 
de educação musical que tem como objetivo contribuir 
com o desenvolvimento e a transformação de crianças, 
jovens e adultos. Atuamos com dois cursos: o curso de 
Flauta doce para crianças a partir de 6 anos e o canto 
coral para adultos maiores de 18 anos. São aulas te-
órico-práticas que acontecem semanalmente contando 
também com ensaios dos grupos. Para incentivo dos/
as participantes, promovemos anualmente dois reci-
tais abertos à comunidade para apresentação dos co-
ralistas, um evento que se tornou consolidado em Belo 
Jardim. Os/as alunos/as e coralistas são convidados 
/as a participar de apresentações na região sempre 
com apoio das famílias e do Instituto Conceição Mou-
ra. Em 2019, participamos de vários eventos culturais 
com apresentações do grupo de flauta doce e coral.

apresentações do 
Coral

apresentações da 
flauta doce

alunos de  
flauta doce

Recitais promovidos 
pelo Instituto 

Conceição Moura

14
56

45

2

18

adultos  
formando o Coral
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GESTÃO DA EDUCAÇÃO

A área de Gestão da Educação tem como objetivo apoiar 
a Gestão Educacional Municipal de Belo Jardim-PE a par-
tir da principal política pública do município, tratando-se 
do Plano Municipal de Educação-PME e o monitoramen-
to da implementação das ações descritas no documento.  
Assim, dentre as atividades priorizadas no ano de 2019, 
desenvolvemos as ações diversas, tais como: Curso de 
Gestão Educacional; formação de coordenadores e pro-
fessores para implementação da Base Nacional Comum 
Curricular-BNCC; construção de caderno complementar 
curricular de Belo Jardim-PE; construção de normas e do-
cumentos oficiais que regem a educação municipal e as 
escolas; comitê gestor de educação; consultoria acerca 
das políticas públicas à secretaria municipal de educação 
no âmbitos pedagógicos e administrativos.

encontros de 
monitoramento 

do PME

Alcance de 401 Pessoas
142 Horas de Formação

80 horas de Assessoria

Segmentos e 
modalidades 

atendidas nos 
encontros de 

assessoria 
à Secretaria 

de Educação 
Municipal

encontros 
formativos para 
implementação 

da BNCC

Concluintes 
do Curso 

de Gestão 
Educacional

59

19

6

5
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LÍDERES EDUCADORES 
 - ICANAMY

O Programa Líderes Educadores é uma formação na  metodo-
logia iCANamy que promove o desenvolvimento articulado 
de cinco competências (técnica, metodológica, social, lide-
rança e atitude) para potencializar os indivíduos em contexto 
de ação. O programa é realizado em parceria com a base 
5 e tem como público alvo educadores  de Belo Jardim e 
cidades vizinhas. 

A abordagem de aprendizado por competências tem 
como um de seus fundamentos a utilização de conhecimentos 
e recursos cognitivos para a geração de competências que 
levem à resolução de situações/problemas. Entendendo-se 
competência como a capacidade pessoal de usar habilida-
des, conhecimentos e atitudes para desenvolver atividades 
de maneira autônoma.

Neste ano  de 2019, realizamos dois ciclos  da Turma Líde-
res Educadores Regular e uma turma Líderes Aperfeiçoamento. 
A turma de aperfeiçoamento foi a novidade do programa, dan-
do uma continuidade a quem já participou da turma regular e 
gostaria de mais uma formação na metodologia.  Ao todo, fo-
ram 71 educadores formados/as e preparados/as para uma 
liderança facilitadora e competências socioemocionais.

horas de  
formação

90

encontros
12

Líderes formados na 
Turma Aperfeiçoamento

18

53
Líderes formados na 

Turma regular
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COMUNIDADE JOVEM

Em 2018, visando entender quais as 
expectativas do público jovem belo-jar-
dinense, elaboramos o projeto “Comu-
nidade Jovem”, que procura entender 
quais os anseios dos/as jovens e apoi-
á-los no desenvolvimento de projetos 
e/ou ações que, de acordo com a vi-
são deles, agregaria mais qualidade 
de vida à população. Desenvolvemos o 
projeto e realizamos em parceria com 
a Pontilhado cinematográfico, Robô 
Livre e Coda produções artísticas. No 
encontro inicial, provocamos os jo-
vens, buscando ouvir deles o que eles 
mais sentiam falta em Belo Jardim ou 
algo que já existia, mas que podia ser 
melhorado. Surgiu a ideia de trabalhar 
a agenda cultural da cidade.

Em 2019, o projeto seguiu com duas propos-
tas que foram desenvolvidas pelos jovens, o 
festival DiverCidade, criado em 2018 na pri-
meira edição do projeto, agora expandindo 
as atividades, tornando-se então um coletivo 
com foco no cadastramento e divulgação 
de trabalhos artísticos de toda e qualquer 
vertente cultural. O segundo grupo foi um 
coletivo voltado para preservação ambien-
tal, a partir do qual, através de uma rede de 
contatos, eles procuraram conscientizar a 
população para boas práticas como coleta 
seletiva, descarte responsável,  reciclagem 
e reaproveitamento de resíduos. No dia 14 
de dezembro, foi realizada a segunda edi-
ção do “DiverCidade – Festival da Cultura 
e Juventude de Belo Jardim”, dessa vez o 
evento foi realizado no Parque do Bambu e, 
na programação, houve um monólogo com 
Jacy Lima, batalha de passinho, shows com 
Biriguy, Erres, Maéve Oliveira, Aka Lilpi e 
DJ Dash; além de uma feirinha cultural com 
produtos artesanais. O evento teve um públi-
co aproximado de 300 pessoas.

2projetos
apoiados

participantes  
do evento

300
jovens

participantes
11
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ACADEMIA DOS 
DESENROLADOS - ICANAMY

Academia dos Desenrolados é um projeto realiza-
do em parceria com a base 5 e consiste em uma for-
mação completa dos alunos participantes, baseada 
na metodologia  iCANamy, que promove  o desen-
volver articulado de cinco competências (técnica, 
metodológica, social, liderança e atitude) para po-
tencializar os indivíduos em contexto de ação. 

Os encontros  aconteceram  de forma presencial 
com 30h, distribuídas em 2 sessões semanais, que 
acontecem no contraturno do ensino regular. Nas 
sessões, os jovens participam de dinâmicas, traba-
lham em grupo, assumem o papel de líder e lide-
rado, aprendem sobre feedback e participam de 
desafios para estimular o desenvolvimento pessoal. 
O projeto  aconteceu  em dois ciclos: primeiro e se-
gundo semestre, além de contemplar os/as jovens 
estudantes da rede municipal de ensino atendemos 
também Jovens Aprendizes Moura que estavam  no 
período da prática dos cursos  de Auxiliar  Adminis-
trativo e Auxiliar de Produção. Ao total, 110 jovens 
foram impactados/as pelo projeto.

encontros tuma 
Jovem Aprendiz

jovens
estudantes

encontros turma 
de estudantes

horas de  
formação

jovens
aprendizes  Moura
54

200
40

66

20
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COMUNIDADE DE  
APRENDIZAGEM

O Comunidade de Aprendizagem é um projeto 
promovido em parceria com o Instituto Natura e 
tem como base um conjunto de Atuações Educati-
vas de Êxito voltadas para a transformação educa-
cional e social, visa a uma melhora relevante na 
aprendizagem escolar em todos os níveis, o desen-
volvimento da convivência e de atitudes solidárias.

Com o objetivo de ampliar o projeto e implemen-
tar com qualidade, no ano de 2019, a propos-
ta para o Comunidade de Aprendizagem foi de 
fortalecimento das ações que foram iniciadas nas 
escolas no ano passado. Cada instituição escolar 
planejou a experimentação das Atuações Educa-
tivas de Êxito escolhidas em comum acordo com 
os/as professores/as, a execução dos sonhos que 
foram priorizados, e pouco a pouco incorporan-
do os princípios da aprendizagem dialógica nas 
ações da escola. 

Ampliação da proposta 
para 05 novas escolas                                       

08 escolas com 
Comunidade de 

Aprendizagem
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Para fortalecer a proposta, realizamos ciclos de 
formação com as equipes escolares e com a equi-
pe técnica da Secretaria Municipal de Educação 
e Tecnologia mensalmente, promovemos o I Semi-
nário Aprendizagem Dialógica: a escola como um 
espaço dialógico de criação de sentido, que pro-
porcionou um espaço de disseminação da aborda-
gem educacional da Aprendizagem Dialógica com 
a comunidade escolar, e apresentou a experiência 
das Comunidades de Aprendizagem no município 
de Belo Jardim e realizamos pela 1º vez ações vol-
tadas para a semana do voluntariado.

Realização do I Fórum 
Comunidade de Aprendizagem               

lançamento do I Edital de adesão à 
Comunidade de Aprendizagem

I Seminário Aprendizagem Dialógica
Realização da Semana do Voluntário

Ciclo de formação, 50 
horas de formação em CA Recebemos a doação de 

883 livros para Tertúlia
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL
TARECO E MARIOLA

A área de empreendedorismo social visa a fomentar 
iniciativas de empreendedorismo nas diversas áreas 
da sociedade. Assim, no ano de 2019, apoiamos 
duas associações que viabilizam o desenvolvimen-
to sustentável de seus associados, a primeira é  a 
associação de recicladores “ECO JARDIM”, e a se-
gunda é a associação Arte em Cantos de artesãos 
da cidade de Belo Jardim-PE. Uma de nossas ações 
é colaborar com a manutenção  de um Centro de 
Artesanato situado às margens da BR232, onde são 
expostas as peças desenvolvidas pelos artesãos.

Em 2019, também promovemos 16 horas de 
formação com treinamentos, incentivo ao aprimo-
ramento de técnicas e conhecimento sobre gestão 
de negócio. O objetivo foi de profissionalizar e de-
senvolver os/as artesãos/ãs e obtivemos como re-
sultado 1.230 visitantes e um faturamento anual de 
R$70.150,00.

No ano de 2019, iniciamos o processo de tran-
sição da gestão do Centro de Artesanato para a 
Associação Arte em cantos, permitindo assim um 
desenvolvimento sustentável para o Centro de Arte-
sanato Tareco e Mariola e seus associados.

Total de vendas: 
R$70.150

Alcance de 1.230 visitantes 

45 Artesãos  
expondo no CATM

25 Artesãos 
associados

16 Horas de Formação
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ERA UMA VEZ... BRASIL

O ‘Era uma Vez… Brasil’ é um projeto que tem o 
objetivo de colaborar com o desenvolvimento da 
cultura nacional, promovendo o enriquecimento 
dos/as estudantes envolvidos/as por meio do con-
tato com diferentes linguagens artístico-culturais. 
Tem como tema a transferência da família real e 
da corte portuguesa para o Brasil, tendo como 
base o livro 1808, do escritor Laurentino Gomes. 
Estimular a compreensão dos alunos sobre a his-
tória do Brasil e seus reflexos atuais é o objetivo 
central da proposta.

20 jovens e 1 
professora viajam 
para o Intercâmbio 
Cultural em 
Portugal
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A iniciativa é da Origem Produções, apoiada pelo 
Instituto Conceição Moura, e conta com o patrocí-
nio da Baterias Moura. Dividido em quatro etapas 
seletivas (1- Etapa Fatos Históricos; 2- Etapa Cam-
pus; 3- Etapa Intercâmbio; 4- Etapa Era uma vez 
comunidade), o projeto se desenvolve ao longo do 
ano envolvendo professores/as do componente 
curricular de história e estudantes do 8º ano do En-
sino Fundamental anos finais de escolas públicas 
em parceria com a Secretaria Estadual de Educa-
ção e Secretaria Municipal de Educação e Tecno-
logia de Belo Jardim.

Em 2019, a edição do projeto teve várias no-
vidades, uma delas foi que os/as professores/as 
participantes tiveram de se inscrever no projeto e a 
criação de um novo critério de seleção para os/as 
professores/as concorrerem ao Intercâmbio. A ou-
tra novidade foi o kit multimídia, as vivências com 
os povos tradicionais e a realização da I Mostra 
de Cinema de filmes curtos do projeto.

6 encontros de 
formação de 
professores/as, 32 
horas de formação;

762 estudantes 
inscritos, destes                            
100 estudantes 
selecionados para a etapa 
Campus;

Produção de 526 HQs 

373 Vídeos Curtas
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TERRITÓRIO DO FAZER

O Território do Fazer é o projeto de Robótica Edu-
cacional do Instituto Conceição Moura e tem o 
objetivo de apresentar a robótica de maneira sim-
ples e como essa tecnologia pode ser aplicada na 
solução de diversos problemas. A ideia é que a 
tecnologia seja vista como algo não distante da 
realidade, mas ao alcance de todos e inserida no 
cotidiano das crianças e jovens. Em 2019, forma-
mos 32 multiplicadores 
e 68 alunos/as inician-
tes, com 2 laboratórios 
em escolas municipais, 
e um laboratório na 
sede do Instituto. Desenvolvemos pelo projeto as 
seguintes ações em 2019: Formação de Iniciação 
à Robótica e Multiplicadores, Oficinas de Férias 
com Robótica, Oficinas realizadas pelos Multiplica-
dores e Participação em Eventos como, o Arduino 
Day e Rec in Play. Como resultado tivemos 7 proje-
tos elaborados pela turma de multiplicadores , 160 
horas de formação e um alcance de 247 pessoas. 
O projeto é financiado pela parceria entre Baterias 
Moura e BNDES e executado pelo instituto em par-
ceria com a Robolivre.

11 oficinas realizadas 
pelos multiplicadores

7 projetos desenvolvidos nas 
Turmas de Multiplicadores 

2019.1

20 Multiplicadores 
atuantes pós formação

Participação em eventos: 
Arduino Day, Rec In Play, 

TechDay ETE e Mostra Cultural 
da EREM João Monteiro

Alcance de 247 Pessoas
160 horas de Formação
22 horas de Oficinas
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PROGRAMA 
EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO

O Programa Empreendedorismo e Inovação – Pro-
grama Fab Lab Recife, realizado em parceria com 
o Instituto Conceição Moura, é um programa de 
capacitação de estudantes da rede Estadual (ETE) 
e Federal (IFPE) de Belo Jardim, em Tecnologia, 
Design e Negócios. Por meio de 16 encontros te-
órico-práticos no laboratório Território do Fazer, 
localizado na Sede do Instituto Conceição Moura, 
foram capacitados/as 20 Agentes de Inovação no 
Letramento Tecnológico Básico em Fabricação Digi-
tal, no Desenvolvimento de Produtos de Baixa Com-
plexidade, e na Elaboração de Plano de Negócios 
Simplificado, criando produtos reais com potencial 
de inserção no mercado local da cidade de Belo 
Jardim.  Os/As estudantes escolheram a temática 
da feira livre e a desenvolveram a partir do conhe-
cimento adquirido nos encontros 5 soluções para 
melhorar a experiência na feira, tanto para os/as 
feirantes como para as pessoas que a frequentam. 
Os protótipos foram: aplicativo de mobilidade da 
feira, pochete  de material reciclável, expositor de 
produtos, biscoito orgânico de raspas de laranja e 
maracujá e o espanta moscas com plantas que con-
seguiam afastar mosquitos dos produtos da feira. 
Todos os produtos foram apresentados em um cul-
minância na FabLab Recife para empreendedores 
locais.

16 Encontros 
Duração 2h30 min

         20 jovens como                                  
Agentes de Inovação 

5 produtos criados 
pelos jovens

40 horas 
de formação
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PLANETA DO BEM

O Planeta do Bem é um espaço interativo sustentá-
vel que tem como premissa a provocação dos vi-
sitantes a conhecer e se aprofundar nas temáticas 
ambientais. Incentivamos, através da educação, o 
protagonismo dos jovens desejando que as trans-
formações ambientais necessárias sejam possíveis, 
pensando em um futuro em que a natureza seja 
tratada com respeito e consciência. O espaço é 
apresentado por jovens voluntários/as que, como 
monitores/as, conduzem a visitação explicando 
cada experiência. Com 30 monitores/as engaja-
dos/as, alcançamos 1.674 visitantes em 2019. O 
projeto também contemplou eventos como: Semana 
do meio Ambiente, Semana da energia, Ciência 
Móvel e Noite de astronomia, que teve um total de 
2.792 participantes.

Para uma nova  abordagem dos Monitores aos vi-
sitantes e dinamismo do espaço, em 2019, tivemos 
uma consultoria pela Manifesto Ambiental, que rea-
lizou a 1º formação para os Monitores sobre a nova 
abordagem, e foi apresentado um novo conceito 
para o Planeta do Bem, que passará a se chamar 
Planeta do Futuro.  Esta consultoria também resultou 
no inicio da criação da Gestão Ambiental de todos 
os espaços do Instituto Conceição Moura.

208 estudantes se 
inscreveram para 
Monitoria

30 Engajados

4 eventos realizados com 
2.792 participantes

1.674 visitantes no 
Planeta do Bem



PARCEIROS
O Instituto Conceição Moura conta com uma rede qualifica-
da de parceiros que realizam os projetos e são experientes 
no trabalho social com crianças e jovens. Essa parceria tem 
nos rendido resultados fantásticos e transformado a história 
de muitas pessoas.



O QUE ESPERAR EM  

2020?
Estamos com foco total para continuar transformando a vidas 
de crianças e jovens. Acreditamos tanto que uma oportuni-
dade pode gerar resultados incríveis que reservamos para 
2020 uma novidade: a atuação na primeira infância. Junto 
com a formação de jovens e atuação no engajamento social, 
prometemos impactar cada vez mais as pessoas de Belo Jar-
dim e região.

A primeira infância se caracteriza desde a gestação até 
os 6 anos de idade da criança. Essa fase é uma janela im-
portante de aprendizado e desenvolvimento pois é única. 
Entendendo a importância dessa etapa da vida humana, o 
Instituto Conceição Moura resolveu incluir, na sua área de 
atuação, um escopo de atividades em um projeto voltado 
para esse público. As ações são pensadas para envolver fa-
mílias, crianças de 0 a 6 anos, educadores e profissionais 
que atuam na primeira infância com o objetivo de desenvol-
ver as habilidades cognitivas e socioemocionais. Nós, do Ins-
tituto Conceição Moura, acreditamos que essa nova atuação 
irá gerar um impacto muito positivo para a comunidade e 
esperamos contribuir cada vez mais para o desenvolvimento 
dessas crianças. 



Continuamos com a formação de jovens, agora ainda mais 
forte no desenvolvimentos de habilidades para a vida. 
Buscamos desenvolver as capacidades dos/as jovens por 
meio dos projetos para que atuem no ambiente onde estão 
inseridos/as e melhorem suas realidades, esta é a nossa 
motivação para continuar perseguindo nossa missão. Viven-
ciamos, ao longo destes cinco anos, muitas transformações 
construídas pelas pessoas e essas histórias são os resultados 
que reafirmam o sucesso da nossa atuação.

Para Taciana Moura, Presidente do Instituto Conceição 
Moura, “foi uma enorme satisfação que comemoramos os cin-
co anos de existência do Instituto Conceição Moura em 2019. 
Trabalhamos com a certeza de que, através de nossas ações, 
impactamos a vida de crianças e jovens de Belo Jardim. Ele-
vando a consciência da cidadania e do auto conhecimento. 
Foi um ano em que reservamos um tempo para uma reflexão 
estratégica que nos levou a fazer alguns ajustes na forma de 
atuar. Estamos ainda mais preparados para os desafios em 
2020. Nosso time está cada vez mais comprometido e capa-
citado para contribuir com a transformação que se faz neces-
sária. Em 2019, foi o ano que perdemos Dona Conceição, a 
pessoa que plantou a semente de todo nosso trabalho. É ins-
pirado nessa grande mulher que o Instituto Conceição Moura 
pensa no seu trabalho daqui para frente”

E assim seguimos, com 
inspiração rumo ao futuro que 
sonhamos, em que as crianças 

e jovens sejam os agentes de 
transformação das mudanças 

que queremos no mundo!



Cine Teatro  
Cultura

FONE: (81) 3726-1132


