- Balanço anual/2015 -

Missão: Contribuir para transformar Belo Jardim
em uma cidade atraente e melhor para se viver.
2015, Ano de Conquistas e Realizações.
O Instituto Conceição Moura acaba de completar um ano
de fundação, celebrando o sucesso na continuidade dos
projetos sociais criados por Dona Conceição Moura há mais
de 16 anos e as conquistas e realizações alcançadas a partir
da implementação de novos projetos em parceria com
organizações públicas e privadas. Dentre as parcerias
estabelecidas, estão as firmadas com os governos Estadual
e Municipal na área de educação, por meio de projetos
do próprio Instituto e de outras organizações privadas
que atuam em prol da melhoria da qualidade da educação.
O Instituto aprofundou sua atuação no campo da educação
e

cultura.

Para

isso,

buscou

ferramentas

inovadoras

e estabeleceu parcerias com organizações da sociedade e com
a comunidade, no intuito de agregar conhecimento e estimular
o engajamento das pessoas na realização de ações capazes
de transformar a cidade de Belo Jardim num lugar melhor
para todos viverem e se desenvolverem.

O Instituto, por reconhecer a educação como um direito básico
do cidadão, com potencial de transformação da vida das
pessoas e da comunidade, tem dedicado atenção especial
a essa área de atuação. Os projetos e as ações realizadas
em 2015 apoiaram a melhoria da gestão da educação,
o processo de aprendizagem dos alunos, a formação de
professores e o despertar de jovens para a possibilidade de
realizar os sonhos e de mudar a vida pela capacidade de cada
um de agir sobre a realidade.
Como parte da educação, o Instituto Conceição Moura também
investe na diversificação da programação cultural local,
dinamizando o Cine Teatro Cultura com exibição semanal
de filmes, apresentação de peças, eventos musicais e oficinas
de formação de músicos, criação e produção de filmes curtos
e de animação.
A realização desses projetos em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e empresas de produção cultural tem
levado crianças, jovens, adultos e idosos de volta ao cinema.
As escolas públicas e privadas têm aproveitado a programação
de filmes para associá-los às aulas. Pouco a pouco a
comunidade tem criado novos hábitos culturais.

A educação ambiental e a ciência também são áreas de atuação
do Instituto por meio do Planeta do Bem, espaço interativo
e temático destinado a estimular a adoção de práticas
ambientalmente sustentáveis pela comunidade, bem como
a estimular a curiosidade e o interesse das crianças e jovens
pela pesquisa e a ciência.
As três áreas de atuação do Instituto Conceição Moura se voltam
ao desenvolvimento de pessoas, por meio de projetos que ajudam
a alargar os horizontes e a criar oportunidades e possibilidades
novas de presente e futuro.
O ano de 2015 foi um ano de lançar as sementes da
transformação. O dente-de-leão, flor símbolo do Instituto
Conceição Moura, começou a ser soprado por todos os que
têm se engajado nos projetos e seguirá assim, espalhando
oportunidades para a comunidade. Compartilhamos as
principais conquistas e realizações no primeiro balanço anual
de atividades. Confira as principais realizações por área de
atuação.

EDUCAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
PQTE
O Programa Qualidade Total na Educação, que inclui a
ferramenta do 5S nas escolas, o Conviva Educação e o Plano
Municipal de Educação.
O 5S nas Escolas foi incorporado à gestão da rede pública
municipal de ensino sob a coordenação da Secretaria de
Educação e com o apoio do Instituto Conceição Moura.
Neste primeiro ano, foram priorizadas 19 escolas urbanas
e 8 rurais, com participação de 8.219 alunos, 29 coordenadores, 29 gestores e 49 facilitadores da ferramenta, que,
juntos,

compartilham

a

gestão

escolar,

praticando

a

corresponsabilidade na melhoria contínua da escola e da
aprendizagem.
Destaque também para a ferramenta de gestão Conviva
Educação, apresentada pelo Instituto Natura, que ajuda
a Secretaria de Educação a gerir todas as áreas da educação,
do transporte escolar ao ingresso de recursos. Inicialmente,
a equipe da Secretaria de Educação foi treinada para usar o
sistema e inseriu o Plano Municipal de Educação, dando-lhe
visibilidade.
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PME

O Plano Municipal de Educação, elaborado e aprovado
em 2015, assegura a definição clara de estratégias, metas
e prazos para a educação no município nos próximos
10 anos, garantindo uma direção e os meios para a melhoria
da qualidade do ensino municipal. O trabalho envolveu
professores de várias instituições: IFPE – Belo Jardim,
Faculdade de Belo Jardim, Conselho Municipal de Educação,
Sindicato dos Professores, escolas estaduais e Instituto
Conceição Moura.
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QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
Projetos Se Liga e Acelera
Os projetos tiveram seu alcance ampliado, numa parceria
entre o Instituto Conceição Moura, o Instituto Ayrton Senna
e a Secretaria Municipal de Educação, em razão do alto índice
de crianças em situação de distorção idade-série. Foram
organizadas 13 turmas em 5 escolas municipais, envolvendo
13 professores, 3 mediadores e 232 estudantes.

Formação de professores
Para melhorar a educação, é imprescindível a capacitação
dos professores e gestores. Por isso, diversas ações nessa
linha foram executadas ao longo do ano, com a participação
de aproximadamente 165 profissionais da educação, num total
de 6 treinamentos distintos encabeçados pelo Instituto.
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TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
iCANamy
A ferramenta dá um grande apoio ao desenvolvimento
dos jovens, ajudando-os a colocarem a mão na massa
e a aprender fazendo. O iCANamy traz desafios para
os

estudantes

participantes,

gerando

consciência

sobre

a capacidade de cada um de mudar a realidade e construir
um futuro melhor. No piloto, 76 jovens concluíram toda
a programação. Na nova etapa, em execução, 74 alunos têm
participado regularmente das atividades.

iCANamy
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Jovem Empreendedor

Jovem Empreendedor
Quarenta e dois alunos da Escola de Referência de Belo Jardim
participaram da formação em empreendedorismo do Projeto
Jovem Empreendedor, numa parceria entre a Moura, o ICM,
a Junior Achievement e a Secretaria Estadual de Educação.
A empresa criada pelos alunos em 2015 ficou na 7ª posição
entre as melhores miniempresas do Estado, de um total
de 25 inscritas.
Agentes de Transformação: Realização da Oficina de Design
Thinking, coordenada pela equipe da Ashoka, com o objetivo
de estimular pessoas de Belo Jardim a pensarem e agirem
em prol de uma cidade melhor para todos. Na Oficina,
que contou com a participação de 28 pessoas de diferentes
faixas etárias, formação e ocupação, foram escolhidas
5 iniciativas, envolvendo música, artes, saúde, políticas
públicas

e

meio

ambiente,

o compromisso de realizar.
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que

os

grupos

assumiram

ARTE E CULTURA
Cinema
A sétima arte ganhou a cidade com o I Festival de Cinema
Cine Jardim, que, durante 5 dias, exibiu 99 filmes, entre curtas
e longas, mobilizando mais de 3 mil pessoas. O evento ainda
promoveu 3 oficinas na área de audiovisual, envolvendo
75 estudantes. Entre agosto e novembro, a população pôde
aproveitar o Quintas de Cinema, que executou 12 sessões
e teve um público total de mais de 1.100 espectadores. E, para
discutir grandes obras do cinema, 4 sessões de Cineclube
foram realizadas, exibindo 4 longas, com participação
de aproximadamente 50 pessoas.

Quintas de Cinema
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I Festival de Música No Ar Coquetel Molotov

Música
A música também foi prioridade para o ICM, que capacitou
39 alunos do Ensino Fundamental no curso de Formação
Musical, no qual os participantes aprenderam a tocar flauta
doce. Já o Coral Flor de Mandacaru colocou 42 adultos para
soltarem a voz nas suas aulas de canto. A música erudita
também aportou em Belo Jardim, por meio do I Festival
de

Música

Virtuosi,

realizado

em

julho.

O

cenário

das apresentações foi a Igreja Nossa Senhora da Conceição,
envolvendo um público de 650 pessoas, sob a regência
do maestro Rafael Garcia. O I Festival de Música No Ar
Coquetel Molotov levou para o Parque do Bambu atrações de
peso, como as bandas Mundo Livre S/A, Tagore e o DJ Mecinho
Groove, numa noite com muito som de qualidade.

I Festival de Música Virtuosi
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Fenearte 2015

Tareco & Mariola
O artesanato gera renda e mantém viva a tradição do fazer
com a mão. Por isso, o ICM buscou fortalecer ainda mais a
organização dos artesãos. Por meio de parceria com o Sebrae,
apoiou a formação de uma associação de artesãos e realizou
consultorias

e

cursos

no

campo

do

empreendedorismo

e planejamento empresarial. O Centro de Artesanato fechou
o ano com 40 artesãos cadastrados, que viabilizaram a
comercialização dos seus produtos no local. No total, quase 4 mil
produtos foram vendidos em 2015, gerando aproximadamente
50 mil reais em vendas. O Centro modernizou seus processos
e agora tem todos os produtos catalogados e expostos nas redes
sociais. E, mais uma vez, a Fenearte, a maior feira artesanal
da América Latina, foi uma importante janela para a produção
do Tareco e gerou um resultado financeiro de quase 14 mil reais.

Peças artesanais do Tareco&Mariola foram catalogadas
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MEIO AMBIENTE
Planeta do Bem
A turma do Planeta do Bem abriu as portas da casa interativa
para promover a consciência ambiental em 3.635 alunos de
31 escolas de Belo Jardim, Tacaimbó, Pesqueira, Garanhuns
e Caruaru. Para ajudar nas atividades educativas do espaço,
69

alunos

de

9

escolas

do

município

participaram

da formação de voluntários do Planeta do Bem, que também
ofereceu um workshop envolvendo 18 professores. Dezessete
monitores voluntários do Planeta do Bem e 4 técnicos do
ICM também tiveram uma capacitação por meio de uma aula
de campo no Espaço Ciência e na Usina Solar Pernambuco,
agregando ainda mais conhecimentos. O Planeta também
foi palco para o evento do Dia das Crianças, que envolveu
600 pequenos com muita diversão e aprendizado.

Dia das Crianças no Planeta do Bem
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Reciclagem
Para Conceição Moura, fundadora do Instituto, o reaproveitamento é fundamental para a geração de renda. Por isso, as ações
em torno da coleta seletiva continuaram a ser fortalecidas.
A Oficina de Reciclagem e Reutilização formou 15 educadores
que irão levar a experiência para os alunos. O grupo de
estudo sobre coleta seletiva envolveu 22 monitores voluntários,
e diversas ações foram executadas para consolidar ainda mais
a organização da Associação de Recicladores de Belo Jardim
em parceria com o Sebrae.

Plantio de mudas no Parque do Bambu

Caminhada Abrace o Rio Bitury

Semana do Meio Ambiente
O meio ambiente teve a sua semana em Belo Jardim, e o ICM
trouxe importantes reflexões para a comunidade por meio de
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Coleta seletiva nas escolas

Caminhada Abrace o Rio Bitury

ações como a Caminhada Abrace o Rio Bitury, em alusão
ao principal rio da cidade, que abastece a população local. Durante
a semana, ainda foram realizadas outras atividades com o objetivo
de despertar a consciência para a preservação ambiental, que
incluíram:
Distribuição de 200 cartilhas sobre educação ambiental
em 3 escolas públicas.
Doação de 800 squeezes com filtro para crianças
da Educação infantil; distribuição de 5 mil cartilhas sobre
o reúso, tratamento e armazenamento da água nas
68 escolas públicas do município.
Realização de 2 palestras para formação de professores
multiplicadores.
Doação de 28 caixas-d’água de mil litros.
Instalação de placa alusiva à preservação ambiental
no Parque do Bambu; plantio de 800 mudas em regiões de
nascentes do Rio Bitury e no Parque do Bambu.
Realização de uma campanha de rádio sobre o bom uso da
água; e doação para 6 escolas públicas de 6 kits de coleta
seletiva para lixo seco e molhado (cada um incluindo
2 contenedores de 240 litros).
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O ICM encerrou 2015 melhorando suas instalações físicas e a
profissionalização da gestão da organização com a implantação
de processos de compras e uma execução financeira coerente
com o seu orçamento. Ganhou visibilidade em Belo Jardim
e uma boa receptividade da população, firmando seu projeto
de engajamento com as pessoas e entidades parceiras como:
Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna, Espaço Ciência, Junior
Achievement, Pontilhado Cinematográfico, Sesc, Coda (Virtuosi
e

Coquetel

Molotov),

Sebrae,

Empresa

ASA,

secretarias

municipais de Educação, do Meio Ambiente, de Cultura e de Obras,
além da Secretaria Estadual de Educação.
Agradecemos a todos os parceiros e aos envolvidos nas
nossas iniciativas. Que 2016 seja um ano de muito trabalho
e engajamento, para, assim, prosseguirmos com o projeto
de se construir uma cidade melhor para todos viverem.
O futuro agradece!

PRESIDENTE ICM

Mariana Moura

VICE-PRESIDENTE ICM
Taciana Moura

COORDENADORA ICM
Brenda Braga

