
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES 2020
O ano que mais se aproximou de um filme de ficção científica, deixou ainda mais 
evidente que o jeito de ser Rede Cruzada transforma vidas.



O que falar de 2020? Uma grande guinada de rumo.  
Estávamos nos preparando para ver um filme e caímos dentro  
de outro totalmente desconhecido.

Leia a Carta de Rodrigo Capistrano

CARTA DO
PRESIDENTE



Quer compartilhar este relatório?

O QUE FALAR DE 2020? 
UMA GRANDE GUINADA DE RUMO. ESTÁVAMOS NOS 
PREPARANDO PARA VER UM FILME E CAÍMOS DENTRO DE 
OUTRO TOTALMENTE DESCONHECIDO.

Caro leitor, 

Iniciamos 2020 com o objetivo de ampliar nossos horizontes, nosso trabalho, 
mantendo a excelência, a qualidade e melhor valorizando os recursos 
recebidos dos nossos investidores sociais. Iniciávamos um novo trabalho de 
complementação escolar para os adolescentes e jovens, na unidade de Del 
Castilho/Shopping Nova América e falávamos em estendê-lo para todas as 
outras 3 unidades. Fizemos parcerias, investimos recursos em infraestrutura 
e gente nova e no dia 16 de março fomos surpreendidos com a necessidade 
de fechamento das unidades e paralisação de todas as atividades 
presenciais. Começou ali um novo filme, com roteiro desconhecido. Iniciava o 
nosso trabalho de sobrevivência,  preservação da instituição e das pessoas. 
O impacto financeiro da pandemia em nossos investidores e no convênio com 
a Prefeitura nos trouxe uma redução de recursos e consequentemente a 
necessidade de um grande esforço de redução de custos.
    
  
Feita com maestria essa parte por nossas equipes, começou a reinvenção do 
nosso trabalho principal. Pensar em Educação Infantil e atividades esportivas 
nos contraturnos à distância parecia impossível. Como fazer? Fizemos! E 
fizemos bem! Descobrimos, aprendemos, inventamos, criamos e conectamos. 
Produzimos mais de 1.000 vídeos totalizando mais de 100 horas gravadas. 
Surgiram novas roteiristas, produtoras, artistas e diretoras, ou tudo isso em 
cada uma das nossas educadoras. Mantivemos e adaptamos nosso projeto 
de Fortalecimento de Vínculos, para uma Jornada Virtual de Aprendizagem. 
Através dela, iniciamos um lindo e profundo olhar para dentro, para nossas 
equipes, com o objetivo de desenvolver um ambiente de compartilhamento de 
saberes e experiências, estimulando relações de parceria e colaboração entre 
todos os profissionais. Remotamente conseguimos nos aproximar e a troca 
de experiências e aprendizados foram ímpares! Como um segundo pilar deste 
projeto, partimos também para maior aproximação com as famílias, e 
comunidades, ajudando nos seus desafios e suas conexões. Inicialmente a 
necessidade mais urgente foi o combate à fome. Crianças que antes faziam 6 
refeições por dia na creche ficaram sem ter o que comer. Mapeamos as 
famílias assistidas em situação de vulnerabilidade e rapidamente colocamos 
de pé a campanha SOS Famílias para arrecadação de fundos para doações 
de cestas básicas.

Com a ajuda de novos investidores sociais, conseguimos atender durante 5 
meses mais de 300 famílias e entregar mais de 700 cestas básicas. Além do 
combate à fome, identificamos também a necessidade de um trabalho de 
escuta e apoio psicológico. Nasceu então o Projeto Famílias em Foco, 
trazendo as famílias ainda mais para perto e criando um canal de confiança 
para comunicação e apoio das mesmas. 

Apesar de há mais de 25 anos estarmos orientados para a Educação, não 
pudemos deixar de marcar e comemorar os 100 anos da Rede Cruzada, que 
nasceu em 1920 como a Cruzada Contra a Tuberculose.

No segundo semestre, ainda sem vacina, começamos a nos preparar para o 
retorno das nossas atividades, lendo, aprendendo, discutindo e adaptando 
os protocolos necessários para a volta presencial, dando segurança para 
todos participantes deste novo episódio. Com um rigoroso Protocolo 
Sanitário, conseguimos voltar com algumas atividades presenciais 
seguindo as orientações e autorizações das autoridades locais. Voltamos 
presencialmente com os jovens e crianças nos esportes para boa parte dos 
nossos beneficiários e realizamos o atendimento dos idosos de setembro a 
dezembro em horário reduzido e através de escala.

Assim terminamos 2020, um filme diferente, mas que acabou sendo lindo 
onde pudemos nos conhecer profundamente, discutir nosso futuro, nosso 
propósito, nossas área de atuação, novos roteiros e enredos. Agradeço à 
toda equipe da Rede Cruzada e todos os investidores sociais que nos 
apoiaram que nos ajudaram a realizar tudo isso e lhes convido para pegar a 
pipoca e assistirem o que fizemos neste episódio Rede Cruzada 2020.

Rodri� Capi�rano

https://www.facebook.com/redecruzada.org.br
https://www.instagram.com/redecruzada/
https://www.linkedin.com/company/redecruzada/?viewAsMember=true
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O QUE FOI O ANO DE 2020
PARA REDE CRUZADA
Não temos como falar de 2020 sem começar pelos impactos da pandemia do  
novo coronavírus. Surpreendendo o mundo todo, com a Rede Cruzada não foi  
diferente. Tivemos a nossa história atravessada por todas as mudanças e  
consequências desse novo cenário que pegou a todos desprevenidos.

Ancorada em atividades essencialmente presenciais e com a necessidade  
histórica do contato físico, tivemos que nos reinventar e adaptar rapidamente  
para dar continuidade ao trabalho com os beneficiários proporcionando um  
ambiente de segurança e aprendizado através da integração das funções  
pedagógicas, apoio à saúde e assistência social.

Iniciamos a campanha de arrecadação de alimentos para tentar  amenizar o 
impacto da crise econômica e combate à fome. Durante 5 meses  
arrecadamos fundos para doações de cestas básicas para mais de 300  
famílias. Além do auxílio no combate à fome, atuamos de forma conjunta  
com as comunidades atendidas no mapeamento, criações de ações de  
conscientização e combate aos novos casos de COVID-19.

Mapeamos mais de 400 casos diagnosticados de COVID-19 entre nossos  
funcionários, beneficiários e suas respectivas famílias e doamos mais de 10  
mil máscaras para auxiliar na proteção e redução do contágio dos mesmos.  
Mesmo com o confinamento e isolamento social, nossa equipe pedagógica  
não parou. Iniciamos o projeto denominado “Fortalecimento de Vínculos”,  
para articular um modelo de gestão e uma cultura mais colaborativa e  
inclusiva, com o empoderamento de todos. Esse é o primeiro passo da  
instituição para um projeto de mudança cultural.

Entendemos que nesse contexto, o projeto político pedagógico deva refletir a  
crença em processos de aprendizagem mais orgânicos, “vivos”, levando-se  
em consideração os saberes e não-saberes de todos os envolvidos. Além de  
mantermos os vínculos com os beneficiários e famílias através de  
vídeo-aulas (de carácter lúdico) para as crianças e rodas de conversas com 
os  responsáveis, ingressamos em uma jornada virtual de aprendizagem com  
todas as educadoras e monitoras da Educação Infantil.

Através de 10 webinários, mais de 100 horas e 95 pessoas presentes, além 
de atividades pelo Google Teams, focamos no desenvolvimento e 
empoderamento de nossos colaboradores. Capacitadas, inspiradas e 
fortalecidas, as educadoras e coordenadoras deram continuidade ao 
trabalho pedagógico com as crianças através da produção de conteúdos 
audiovisuais. Encerramos o ano com mais de 100 horas de gravação e 1.476
vídeos produzidos. O esforço e criatividade da equipe fizeram com que as 
crianças e famílias continuassem engajadas em participar e permitiu que 
déssemos continuidade às brincadeiras, aprendizados e desenvolvimento.

Apesar da necessidade e obrigatoriedade da suspensão nas atividades presenciais, a proximidade 
e relação de confiança histórica que cultivamos  com as famílias dos beneficiários ao longo de todos 
esses anos de existência da instituição, nos  permitiram estar próximos e sermos capazes de 
diagnosticar e mapear rapidamente aquelas que  se encontravam em situação de maior 
vulnerabilidade.

O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19

Diante dessa análise, elaborou e implantou um novo olhar pedagógico 
dirigido para a construção de um projeto social voltado para crianças, 
adolescentes, jovens e idosos. Ao longo de seus anos de existência, a 
instituição demonstrou a sua capacidade de reinvenção e adaptação para 
continuar a fazer o bem e a transformar de forma profunda e consistente a 
comunidade na qual esteve inserida, de acordo com o contexto histórico e 
necessidades de cada época.

Acreditando que é na primeira infância que o cérebro tem maior potencial  
para fazer conexões que facilitem o aprendizado, possibilitando a formação  
de cidadãos críticos, atuantes, autônomos, que cultivem valores baseados na  
solidariedade e no bem coletivo, a Rede Cruzada evoluiu ao longo desses 100  
anos para que seu principal investimento seja na educação e  
desenvolvimento na primeira infância.

Não obstante, a atuação da ONG vai muito além do trabalho com a Educação  
Infantil. Através de atividades que promovam cidadania, visão de futuro e  
pensamento crítico e reflexivo, desde o esporte até a educação profissional e  
formação continuada, a Rede Cruzada investe no contraturno escolar  
tirando da ociosidade adolescentes e jovens.

Em 2020, frente ao contexto e desafios que vieram, a instituição 
rapidamente  desenvolveu ferramentas para dar continuidade ao 
trabalho de forma  remota e manter os planos de desenvolvimento de 
seus colaboradores. Temos a certeza de que para transformar a 
sociedade, precisamos  transformar também os agentes de 
transformação. Encerramos  o primeiro centenário cheios de orgulho da 
história e de tudo que foi  construído e com a certeza de que ainda há 
muito a se fazer. Os planos para  os próximos anos são grandes e 
ousados. Estamos atentos às necessidades  que surgem nesse novo 
mundo pós pandemia e como a Rede Cruzada pode  contribuir de maneira 
significativa para a transformação da sociedade.

Em 1920, nascia a Cruzada Nacional Contra a Tuberculose com o objetivo de contribuir com a  
erradicação da tuberculose infantil. Após o cumprimento da sua missão original, reinventou-se e,  
de 1985 a 1994, passou a atender crianças que viviam nas ruas de Petrópolis e do Rio de Janeiro,  
sendo rebatizada para Cruzada do Menor. O massacre das crianças da Candelária, em 1993, levou  
a Cruzada do Menor a iniciar uma profunda reflexão sobre a efetividade do trabalho realizado.

100 ANOS DA REDE CRUZADA

O Núcleo de Saúde teve uma grande relevância no enfrentamento do cenário trazido pela  
pandemia, contribuindo para a compreensão e superação deste momento. Adquirimos novos  
conhecimentos e mapeamos ações de curto, médio e longo prazo.

APOIO À COMUNIDADE

Inicialmente investimos em informações com orientações sobre os riscos à  
saúde apresentados pelo COVID-19. Informações precisas, confiáveis e  
conscientes para que adotassem medidas visando a proteção de sua família  
e comunidade.

MONITORAMENTO DO COVID-19

O cuidado com a Saúde Mental foi outro ponto importante desenvolvido pela  
Equipe de Saúde. Os vídeos disponibilizados foram fundamentais para  
apoiar as famílias e colaboradores, diante de tantos novos sentimentos  
trazidos pela pandemia: medos, tristezas, inseguranças, perdas, ansiedade,  
angústia entre outros.

APOIO PSICOLÓGICO ÀS FAMÍLIAS

Fizemos um monitoramento mapeando todos os casos de  COVID-19 tanto 
das famílias atendidas quanto dos colaboradores. Esse  acompanhamento 
foi feito diariamente através de um sistema.  Oferecemos apoio, e em 
casos mais graves e encaminhamos a rede local  para atendimento.

MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DAS FAMÍLIAS

Foram distribuídas mais de 10 mil máscaras, doadas pela Fashion Masks, e 
5.000 frascos de álcool gel Darrow, doados pela Pierre Fabre Brasil, para as
famílias beneficiadas. Cada doação, acompanhada de orientações para o 
uso eficiente dos produtos.

DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS E ÁLCOOL GEL

Em meados de julho o núcleo de saúde iniciou pesquisas em outros países,  
bem como em outros estados brasileiros para elaborar o protocolo sanitário  
e plano de contingência de retorno para as atividades presenciais. Além de  
acompanhar os protocolos do Governo Municipal da cidade do Rio de Janeiro  
e de São José do Vale do Rio Preto. Após muitas rodas de reflexões 
aprovamos protocolo e iniciamos uma divulgação e treinamento para todos 
os colaboradores. Tanto o  protocolo como o plano de contingência se 
tornaram um organismo vivo  dentro da instituição, sofrendo adaptações de 
acordo com novas  descobertas e orientações que mudam normas e 
procedimentos.

PROTOCOLO SANITÁRIO DE RETORNO



Estudos realizados com esse grupo na quarentena evidenciaram aumento da 
prevalência de sintomas de estresse, ansiedade e depressão. Diante de todas estas 
questões uma pergunta despontava fortemente para Rede Cruzada: “Como cuidar 
da saúde mental e impedir que a solidão tenha um grande impacto na Vida de nossos 
Idosos?”.

Após a aprovação do Protocolo Sanitário, autorização das autoridades e pesquisa de 
intenção realizada com as famílias, retomamos com o atendimento presencial em 
setembro. Iniciamos em horário reduzido e através de escala, mas com atividades 
diversificadas que contribuíram consideravelmente para o bem estar dos idosos 
conforme depoimentos de seus familiares.

Simultaneamente a Rede Cruzada realizou parceria com o Colégio  
Cruzeiro para apoio nutricional aos idosos e seus familiares  
realizando doação de 228 cestas básicas ao longo de 4 meses e o  
mesmo quantitativo de kits de higiene.

IDOSOS

LANÇAMENTOS 2020

Para apoiar as famílias que estavam em vulnerabilidade socioeconômica devido ao  
momento instável em que se encontrava o país em função da Pandemia da  
COVID-19 e com a necessidade de que todos ficassem em casa, promovemos a 
campanha SOS Famílias.

Durante 05 meses realizamos doações de cestas básicas,  
entregando um total de 706 cestas para famílias de crianças, jovens,  
idosos e colaboradores a fim de favorecer um apoio nutricional de  
extrema importância naquele momento.

CAMPANHA
SOS FAMÍLIAS

As rodas sempre se fazem com as demandas das famílias. A 
metodologia utilizada são rodas  de conversas virtuais em três 
encontros quinzenais. Utilizamos  exercícios respiratórios, músicas e 
dinâmicas como quebra-gelo.
A mediação acontece pelos Gestores das Unidades acompanhados  
pelas Assistentes Sociais e/ou Educadoras. Excepcionalmente  
podemos incluir convidados externos para as reflexões.

FAMÍLIAS EM FOCO
O Projeto Famílias em Foco nasceu com o objetivo de proporcionar um espaço de  
compartilhamento das vivências acerca dos desafios da pandemia. Além de 
retomar nossos vínculos com as famílias de forma virtual.

Com o desejo de chegar em mais beneficiários e com a  
autorização dos órgãos responsáveis, retornamos às atividades  
de forma presencial com 70% dos nossos atendidos, no mês de  
setembro. O reencontro presencial entre alunos e professores foi  
realizado seguindo todos os protocolos de segurança e com as  
adaptações necessárias.

Alguns alunos optaram por continuar assistindo às aulas no 
formato online, pois  ainda se sentiam inseguros com o retorno 
presencial. Neste  momento, precisamos criar estratégias para 
conseguir oferecer as  aulas em um modelo híbrido. Foi um grande 
trabalho de rede tecida  a várias mãos com todos os nossos 
parceiros e colaboradores. A  parceria estabelecida com as famílias 
foi fundamental durante  todo este percurso.

CONTRATURNO
ESPORTES

Logo após o encerramento das atividades presenciais, a nossa equipe começou a 
estudar, junto aos seus colaboradores e parceiros, a possibilidade de oferecer as 
atividades de forma remota aos beneficiários. Nossos professores tiveram que se 
reinventar para tornar as atividades interessantes e motivar a participação das 
crianças, adolescentes e jovens neste novo formato de aula. Mas, o maior desafio que 
tivemos que enfrentar foi a não conectividade dos alunos, pois a maioria não tinha
acesso à internet.

NOVIDADES NA REDE CRUZADA

Sem atividades presenciais, para manter o vínculo com as crianças, famílias e a continuidade  do trabalho 
pedagógico, utilizamos a tecnologia como nossa aliada. Através dela, nossos Educadores  puderam preparar um 
vasto material em vídeo, postado no Youtube, tal como promover encontros individuais pelo  Whatsapp e coletivos 
com crianças e famílias através de plataformas como Zoom, Google Meet, etc. 

Entendemos que conhecer os recursos existentes, assim como dominar estas ferramentas, foram fundamentais para  
manter a comunicação com as crianças e famílias, levando a excelência da nossa proposta pedagógica para todos!

FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO  DOS VÍNCULOS AFETIVOS, SOCIAIS E CULTURAIS:

Estratégia de trabalho
não presencial

Encontros individuas e
coletivos com as crianças

Envio de material 
“físico” para realização
das atividades em casa

Vídeos das educadoras 
de  acordo com o projeto 
e o  planejamento anual

CARACTERÍSTICAS DOS VÍDEOS ENVIADOS ÀS CRIANÇAS: 

Curtos, lúdicos, atraentes para crianças e famílias, com músicas e literatura como base,  
envolvendo toda equipe pedagógica de forma a manter os vínculos. Manutenção das rotinas do  
trabalho presencial para facilitar a readaptação às aulas presenciais, com propostas de  
atividades para serem desenvolvidas com as famílias.

Vídeos e/ou “lives” das 
atividades  extras-classe

FORAM PRODUZIDOS:

1.476 VÍDEOS | 7.380 MINUTOS DE GRAVAÇÃO

CRECHE
Inspirada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que  
proclamou 2020 o Ano Internacional da Fitossanidade, a Rede Cruzada elegeu  
como tema de seu projeto pedagógico do mesmo ano, “A Magia da Terra”,  
destacando a importância de garantir a saúde das plantas, protegendo a  
biodiversidade e o meio ambiente, propondo ações que favoreçam a segurança  
alimentar e o desenvolvimento econômico sustentável.

A equipe  pedagógica da Rede Cruzada promoveu uma estratégia de trabalho 
remoto com  atividades adequadas à educação da primeira infância com a mesma 
excelência já  conhecida do nosso ensino presencial.

Foram realizados encontros remotos individuais e coletivos com as crianças e  
famílias, envio de material “físico” para realização das atividades em casa, vídeos  
de acordo com o projeto e o planejamento anual, envio semanal, pelas famílias, de 
fotos e/ ou vídeos das atividades  realizadas de acordo com a proposta oferecida, 
“lives” das atividades extras-classe,  entre outras atividades.

Mantivemos nossa rotina de avaliação do desenvolvimento e resultados do trabalho 
pedagógico realizado com as crianças com:

1  Envio semanal, pelas famílias, de fotos e/ ou vídeos das atividades realizadas.

2 Avaliação anual feita em parceria com as famílias sobre o nível de  
satisfação das atividades remotas e nível de desenvolvimento das crianças  
face ao trabalho remoto.

3 Observação da equipe pedagógica de acordo com o material e relatos das  
famílias e percepções nos encontros remotos.

AVALIAÇÃO:

ENTUSIASMO DAS CRIANÇAS COM
O TRABALHO REMOTO:
Sim Às vezes Não

39,9%55,7% 4,4%

DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO DURANTE
O TRABALHO REMOTO: 

15,1% 41,7% 43,2%

Sim Às vezes Não

CRIANÇA RECONHECE OS CONTEÚDOS 
APRESENTADOS NO TRABALHO REMOTO: 

76,3% 18,6% 5,1%

Sim Às vezes Não

DEMONSTRAÇÃO DE AUTONOMIA NA
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS:
Sim Às vezes Não

32,6% 11,8%55,7%

CRIANÇA MANTEVE VÍNCULOS COM
COLEGAS E EQUIPE:

45,2% 32,6% 22,2%

Sim Às vezes Não

IMPORTÂNCIA DO ENSINO REMOTO
PARA AS FAMÍLIAS: 

Muito importante 75,4%

Importante 22,2%

Pouco Importante 2%

0,4%Não é importante

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE
ACORDO COM A FAMÍLIA:

Desenvolveu muito 71,7%

Desenvolveu pouco 26,8%

1,8%Não desenvolveu

Integração entre os grupos que formam a comunidade da  
instituição, resultando em diálogos, reflexões interiores, críticas,  
questionamentos e partilhas que englobam conceitos, ideias,  
fatos, processos, princípios, regras, habilidades cognitivas,  
métodos de trabalho em grupo, hábitos de convivência social,  
valores e atitudes. Promoção e fortalecimento das relações de  
respeito com si próprio, com o próximo, com o meio ambiente  
envolvendo instituição, criança, jovem, adulto e idoso,  
colaboradores e comunidade.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS DAS METAS APRESENTADAS NOS 
PLANOS POLÍTICO PEDAGÓGICOS:

Em 2020, tivemos  um recorde de arrecadação através do programa 
com mais de  R$130.000,00 doados.

Esse valor foi essencial para que conseguíssemos manter ativa  
nossa campanha de doação de cestas básicas.

MILHAS DO BEM
Smiles é uma empresa que administra o programa de milhagem dos clientes da Gol 
Linhas Aéreas e suas companhias aéreas parceiras. A parceria da Rede Cruzada 
com as Milhas do Bem iniciou em 2017 quando a instituição foi escolhida para se 
tornar um dos beneficiários do programa. Ao longo desses 4 anos, os benefícios 
colhidos dessa relação só aumentam. 

O Instituto Alicerce desenvolveu uma metodologia para o processo 
ocorrer no  mundo virtual! Com isso, a partir de setembro, pudemos 
inclusive  atender o dobro de alunos previstos, provenientes do 
entorno das  outras unidades da Rede Cruzada, já que não havia 
mais a limitação  de espaço físico.
Considerando as dificuldades da maioria em ter acesso ao estudo  
durante a pandemia e o enfoque pedagógico atrativo e divertido,  
o impacto da iniciativa foi imediato! Além de claramente cobrir  
lacunas de aprendizagem cognitiva - especialmente em leitura,  
escrita e matemática - crianças e adolescentes voltaram a ter  
oportunidade de interagir entre si e recuperar o ânimo e a  
vontade de estudar.

Em nosso planejamento para 2020 já havíamos considerado a introdução de  
complementação escolar no contraturno do Plantando o Amanhã. Estávamos  
entusiasmados com a parceria desenhada com o Instituto Alicerce em que  
atenderíamos 90 alunos com uma abordagem individualizada com trilhas de  
conhecimento, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e aumento do  
repertório cultural, e integrado com nossas atividades esportivas. Com a suspensão 
das atividades presenciais, adaptamos o projeto para oferecer a  complementação 
escolar à distância.

COMPLEMENTAÇÃO
ESCOLAR ONLINE



Iniciamos em 2020 o projeto de Fortalecimento de Vínculos na Rede Cruzada. Este projeto consiste em uma Jornada de  Aprendizagem - envolvendo 
de forma intensa todas as educadoras da Instituição - e a construção de um novo modelo de gestão mais colaborativo  contando com a ampla 
participação de todos em seu processo.

A Jornada de Aprendizagem tem o propósito de fortalecer os vínculos das educadoras com os beneficiários, entre as próprias educadoras e com  as 
famílias. Para alcançar este propósito trabalhamos a importância de um olhar atento para o desenvolvimento das crianças que acontece através  
da observação das brincadeiras e das interações que se estabelecem no dia a dia dentro e fora da escola. Atuamos na capacitação das educadoras  
para desenvolver um ambiente autogerido de compartilhamento de saberes e experiências, estimulando relações de parceria e  colaboração, 
facilitando a transição para um ambiente de maturidade e companheirismo entre todos os colaboradores e os gestores das unidades  da Rede 
Cruzada. E abordamos a importância de estimular espaços de troca entre educadoras e pais/responsáveis.

A Rede Cruzada encontra-se no caminhar deste processo que além do que foi citado acima busca restituir o protagonismo da equipe. Em 2021, 
daremos continuidade e o aprofundamento deste trabalho de  formação. Entendemos que este processo formativo vem fortalecendo a noção de 
pertencimento em cada unidade e na organização, e  buscando o empoderamento das educadoras para que levem o seu conhecimento  e 
experiência para a sociedade.

ORIGINAIS DA REDE CRUZADA

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
FORMAÇÃO DA EQUIPE
Jornada de Aprendizagem

MODELO DE GESTÃO 
COLABORATIVA

QUEM ESTÁ CONTRIBUINDO?

LIVES PARA
MARATONAR
Identificando o potencial da interação pelo mundo digital, a Rede Cruzada passou a  
promover conversas todas as  segundas-feiras. A cada quinze dias, tentamos trazer 
temas atuais e relacionados à nossa causa. Vejam abaixo quantos assuntos 
relevantes debatemos em 2020! E, alternando com essas conversas, fizemos uma 
parceria  com o projeto O Sabor do Piano, do grande “pianeiro” Alfredo Sertã, nos 
brindando  com suas deliciosas interpretações e explicações sobre a música de todo o 
mundo e de  todos os estilos! Educação também é Arte, é acesso ao Belo! Se você 
quiser ver ou  rever qualquer uma dessas lives, é só acessar nosso canal no Youtube! 
Vale a pena!

LIVE COM ALFREDO SERTÃ

A live musical apresentou o pianista Alfredo Sertã  
e o seu projeto "O Sabor do Piano". Recheada de  
música e bate papo, as lives intercalaram as lives  
com foco no tema de educação.

LIVE COM EVALDO JOSÉ

Renato Senna, gerente geral da Rede Cruzada, 
recebeu o Evaldo José para uma conversa sobre 
humanizar os currículos nas escolas. O olhar de 
outros países para a temática da educação e a 
experiência de Evaldo como voluntário no campo 
de refugiados Dzaleka, no Malawi, agregaram 
muito ao tema.

LIVE COM NEUSA RODRIGUES

Um bate-papo sobre educação etnico-racial. 
A infância, numa perspectiva de prática 
antirracista. Neusa Rodrigues reforçou a 
importância das práticas antirracistas na 
educação infantil, já que a escola 
normalmente é o primeiro grupo social da 
criança longe da família.

LIVE COM TIÃO GUERRA

Tião Guerra, a partir de mais de 35 anos de sua 
experiência como pedagogo e consultor em 
desenvolvimento social, trouxe uma reflexão de 
como uma instituição pode se entender e agir 
como um organismo vivo. Além disso, trouxe 
diversos e profundos aprendizados de como 
fazer para que a construção de um Projeto 
Pedagógico seja um transbordamento da 
aprendizagem de todos os envolvidos.

Prefeitura
R$ 3.156.661

21%
R$ 1.321.405

SNA

15%
R$ 993.517

ANCAR VITA

3%
R$ 200.460

J BASILIO

10%
R$ 674.969

Outros

1%
R$ 90.761

Fundo Patrimonial

RECEITAS TOTAIS: R$ 6.437.773

49%

DESPESAS TOTAIS: R$ 6.437.773
R$ 1.948.389

30%

Corporativas 24%
R$ 1.526.569

Plantando o
Amanhã

9%
R$ 550.599

Daschú

Leylá 18%
R$ 1.159.858

19%
R$ 1.252.358

Lacay
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ADILSON SANTOS
ALANA DE AMORIM BARBOSA 
ALESSANDRA MENDES CHARRET FELICIO 
ALESSANDRO NEVES PRAXEDES
ALINE DE SOUZA FERREIRA
ANA CAROLINA LIMA BARROS
ANA CAROLINE ASCENDINO DA SILVA ANA 
GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS 
ANA PAULA LIMA DOS SANTOS
ANDREA DE ARAUJO
ANDREA DO NASCIMENTO PEREIRA 
ANDREIA RAMOS RODRIGUES
ARIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA 
CAMILA DINIZ MORELLI DE PAIVA
CAMILA DOS SANTOS GERMANO
CAMILA NOVAES BUTTNER
CAMILLA IMPERIAL DAHER TRINDADE
CAROLINA RAMOS XAVIER
CAROLINA RAMPINI FIGUEIREDO 
CASSIANE GARRIDO PEREIRA DA COSTA 
CATIA REGINA CLARIMUNDO DA SILVA 
CELIA APARECIDA PEREIRA
CLAUDIA DE MIRANDA CARDOSO 
CLAUDIA MARIA LIMA ELIAS PEREIRA 
CRISTIANE GOMES
CRISTINA NOGUEIRA COSTA
DAMARES DA SILVA MENESES
DANIELE DE OLIVEIRA SECUNDINO 
DARLENE JACOB DA SILVA
DAYLANE SANTOS DE SOUZA
DEBORA MENDES LIMA
DELMA DE FATIMA DA SILVA
DENILSON PRAXEDES
DENISE JOEDSA DE LIMA VIEIRA
DENIZE DA SILVA RIBEIRO
DILENIA MARIA FERREIRA SOARES
DIRCE SANTOS DE SOUZA
DIVA CAMILO DA SILVA BARBOSA
EDNA MARIA DE ALCANTARA CABRAL 
EGIANE EROTILDE DA SILVA
ELIANE DA PENHA RIBEIRO
ELISA GONCALVES DE OLIVEIRA DA SILVA 
ELZIMAR SILVA BRAZ DE FARIAS

PRESIDENTE

RODRIGO MOREIRA DE CAPISTRANO

VICE-PRESIDENTE

MARIA LUZ SCHNEIDER

CONSELHO FISCAL

ANTONIO OLAVO DA VEIGA OSBORNE COSTA
MAURO MOREIRA
RENÉ MARTINS 

CONSELHO CONSULTIVO E DE 
SUSTENTABILIDADE

PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO 
NATHALIA DIAS GOMES 
LIA HERMONT BLOWER
DILMA LÚCIA DA COSTA SILVA PIMENTEL 
MARIA CARMEN BADARÓ BRAGA 
MARIA TEREZA PEREIRA MALDONADO 
MARIA ISABEL SERTÃ PAIXÃO CAPISTRANO 

ERICKA CRISTIANE PASSOS DE MORAIS 
EWELYN SILVA DE SOUZA
FERNANDA DA SILVA MARTINS 
GABRIELE JUSTINO CASAMASSO 
GEORGE MARTINS NOBREGA 
GILVANDETE SOARES DE OLIVEIRA 
GIRLENE CARLOS DA SILVA
GLEDIANE FERREIRA DA SILVA
GRACE KELLY RAMOS DE SOUZA
GRAZIELE LIMA DA SILVA
GUSTAVO MAXIMIANO DA SILVA
HAYONAN BARBOSA DE OLIVEIRA
HELEM CHRISTINA GOMES DE SANTANA FELIPE 
HELIO ALVES BRUM JUNIOR
HELOISA CONCEICAO DE ALMEIDA 
IASMIM DA CONCEICAO SILVA
ISABEL RODRIGUES DE BRITO OLIVEIRA 
ISADORA SOUZA MARINHO
ISIS FLORA SANTOS
JACQUELINE CARDOSO DOS SANTOS
JANDER BARBOSA LARANGEIRA
JANDIRA SOUZA MOREIRA
JANETE MARTINS SANTOS MEDEIROS 
JAQUELINE RODRIGUES SILVA
JEFFERSON SANTOS DE ASSUNÇÃO
JOAO MARIA JANUARIO
JOSELAINE MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA 
JULIANA FERREIRA DIAS
JULIANA KESSYA ARAUJO CLETO
KAISA DA SILVA MACHADO CORDEIRO
KARINE DA SILVA PAIXÃO FERREIRA SANTOS 
KARINE SILVA DE JESUS PEQUENO
KARLA DE SOUZA RAMOS SOARES DOS SANTOS 
KAROLINE GALVAO BATISTA
KELI MARQUES NOGUEIRA ALVES DE JESUS 
LARISSA GOMES CARDOSO MOREIRA
LAURA CRISTINA DOS SANTOS ARIES 
LAURINETE GALDINO DA SILVA
LEILANE DA CONCEICAO
LEONARDO DA CONCEICAO CAMPOS
LEVY GONCALVES DE FREITAS
LIDIANE DE ALMEIDA WASCONCELOS
LUANA SANTOS DE JESUS

LUISA DO CARMO SANTOS FONSECA 
MARCELA DE ARAUJO RUFINO
MARCIA BOGEA TAVARES JULIANI
MARCIA MARIA BORGES GOMES DE SOUZA 
MARIA ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA 
MARIA ANGELICA PEREIRA SANFINS 
MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA 
MARIA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA 
MARIA FERREIRA PEREIRA DE ALMEIDA 
MARIA HELENICE RIBEIRO PESSOA
MARIA LUZIA NUNES PEREIRA
MARLI RODRIGUES PINTO
MAYARA RODRIGUES SANT ANNA DA SILVA HYGINO
MEL CELINA RODRIGUES BATISTA
MICHELE DE LIMA OLIVEIRA
MICHELE GONCALVES DE SALES DA CRUZ 
MICHELE VIEIRA DOS ANJOS
MIREIDE HUBNER DE ALMEIDA TEIXEIRA
MIRIAM RODRIGUES DE SOUSA
MISLENE CARLA RODRIGUES
MONALISA GEOVANNA MARQUES MONTEIRO 
MONIQUI MORELLI CHAVES DINIZ
MOUNIR DE PAULA EL MAATAQUI
NATALIA DA COSTA SILVA
NATHALIA SANTOS DE LIMA
NAUSICA MENDES DE ALMEIDA GONCALVES 
NAYARA GLAYCE ALVES GOMES FERREIRA 
NILDA BENEVENUTO DA LUZ
PATRICIA CODA MUNIZ
PATRICIA GONCALVES DE SOUSA
PAULA RAMOS NEHERER BENTO
PEDRO ARAGONEZ DE FARIA
PRISCILA NEVES DA ROCHA
PRISCILLA MOREIRA MAGALHAES
RAIANE BARBOSA MARTINS
RAQUEL DE ALMEIDA LUIZ DA SILVA
RAQUEL ELEOTERIO BARCELOS DA SILVA 
REJANE MARIA DA SILVA
RENATA SABINO MARQUES
RENATO SENNA
RITA DE CASSIA DE ALMEIDA CAMILO SANTIAGO 
RITA DE CASSIA DUARTE CAVALCANTI
ROSANE DE SOUZA ROCHA

ACLAMADOS PELA CRÍTICA
NOSSOS COLABORADORES

GOVERNANÇA

Relatório 2020
O ano que mais se aproximou de um filme de ficção 
científica, deixou evidente a todos que o jeito de ser 
Rede Cruzada transforma vidas. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2020

COLABORE TAMBÉM

UNIDADE
TOTAL DE

ATENDIMENTOS

Casa Emilien Lacay

Plantando o Amanhã 686

224

145

71
Centro de Educação
Infantil Daschú

Casa de Leylá

LIVE COM PHILYPPE MOTTA

O convidado Philyppe Motta,  filósofo e consultor, 
que há mais de 10 anos pauta seu trabalho no que 
chama de Educação para a Não-Violência. Nos 
ajudou a responder as questões: Como construir 
espaços de aprendizagem onde a conexão, a 
escuta e a fala compassivas estejam no centro das 
relações? Quais são os princípios que norteiam 
uma cultura dialógica? 

LIVE COM LUIZA SERPA

Luiza Serpa, publicitária, fundadora e diretora do 
Instituto Phi, nos contou sobre a cultura de doação. 
Trouxe uma perspectiva da evolução e maturidade 
da consciência coletiva, incluindo os impactos da 
pandemia do COVID-19.

LIVE COM FABULOSOS

A live especial Dia das Crianças contou com a 
presença do Fabiano, idealizador do Fabulosos, 
especialista em brincar, se divertir e criar 
momentos inesquecíveis. Os Fabulosos apoiam a 
Rede Cruzada com um projeto social  
trabalhando o lado educativo nas brincadeiras,  
jogos sensoriais, nas artes plásticas, 
psicomotricidade e histórias. 

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS

LIVE COM AMERICA UNGARETTI

Patricia Coda, coordenadora da Casa de Leylá, e 
América Ungaretti, economista e conselheira 
CMDCA-Rio, conversaram sobre os 30 anos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante de 
toda história do ECA, houve caminhos, 
descaminhos, muitos desafios e certezas.

LIVE COM PAULO BATISTA

Paulo Batista é fundador e CEO do Instituto 
Alicerce Educação e junto com o Gerente Geral da 
Rede Cruzada, Renato Senna, conversou sobre o 
papel da educação no combate ao racismo e à 
desigualdade no Brasil. Paulo acredita que o 
acesso de todos a educação é uma das formas de 
mitigação do racismo. 

REDE CRUZADA CONVIDA REDE CRUZADA

No encerramento do ano, foi convidada a liderança 
da Rede Cruzada para falar de todo o trabalho 
realizado em 2020. Contaram um pouco de como 
que a organização ajudou na manutenção do 
trabalho pedagógico e fortaleceu os vínculos com 
beneficiários e colaboradores.

RESULTADO FINANCEIRO

FUNDO PATRIMONIAL

Em dezembro de 2018, a Rede Cruzada deu início ao processo de 
constituição de seu Fundo Patrimonial, no conceito de 
“Endowments” conhecidos, visando garantir a sustentabilidade da 
instituição, bem como o foco da gestão na operação e manutenção 
da consistência e qualidade dos serviços prestados aos 
beneficiários e a comunidade. O valor é gerido por pela Turim 
Multi-Family Office, instituição parceira, com políticas de 
investimentos focadas no longo prazo e definidas juntamente com 
a Diretoria da Rede Cruzada.

Dentro do processo orçamentário anual é definido o montante 
máximo que pode ser retirado do Fundo Patrimonial para cobrir 

parte das despesas da Rede Cruzada e ser somado às 
contribuições dos nossos Investidores Sociais e outras parcerias e 
convênios. Apesar de todas as incertezas econômicas, o Fundo 
Patrimonial rendeu ao longo de 2020, 7.44% contra uma inflação 
medida pelo IPCA de 4.52%.

Historicamente, o Fundo Patrimonial tem contribuído com 
aproximadamente 10% do orçamento anual da Rede Cruzada. 
Mesmo com redução da contribuição de alguns investidores, frente 
a crise enfrentada pela pandemia, e atrasos no pagamento do 
convênio da Prefeitura do Rio de Janeiro, a gestão eficiente das 
despesas fez com que  tivéssemos um saldo operacional positivo 
que foi adicionado ao Fundo Patrimonial e que servirá para  a 
recomposição do mesmo e futuras necessidades da organização.

ROSANGELA ANDRADE DA SILVA 
SABRINA EDUARDO BRAGA 
SANDRA HELENA PAES MONTEIRO 
SANDRA MARIA DE ALCANTARA 
GONCALVES ARAUJO
SILVIA ELENA MACHADO DA SILVA 
SIMONE DA SILVA GUIMARAES 
SIMONE FERRARIS DA SILVA 
SONIA MARIA MONTEIRO DALVI 
SUELY MARIANNA BRAGA 
TACIANE KELLY CABRAL DA SILVA 
TAMIRES DA SILVA MARIANO 
TANIA CRISTINA ISIDORO PINTO 
TATIANA DE ALCANTARA AGUIAR 
TUANNI PAIVA DE SOUZA
UADIR SEREJO DOURADO 
UANDERSON DIAS DOS SANTOS 
VALCLEIDE NASCIMENTO DE SA 
VALERIA TAVARES
VANESSA RAMOS VALPASSOS 
VILANI GONÇALVES DE SOUSA 
VIVIANE DE CASSIA CAMILO 
VIVIANE MONTEIRO DOS SANTOS

NOSSOS VOLUNTÁRIOS

DANIEL MORAES
HELOISA YUKIE SASAKI 
CRISTIANA MOTTA 
ALINE OLIVEIRA DA SILVA 
RODRIGO LOPES MIRANDA NEVES 
CLÉBER DE OLIVEIRA
GEGÊ D´ANGOLA
TIO ALEX EVENTOS
DJ DOUGLAS 
UNIDOS DO CABRAL
PAULA BENTO

Até o relatório de 
atividades 2021

Próximo episódio

https://www.youtube.com/watch?v=0hblzShlKwM
https://www.youtube.com/watch?v=vMcB9cojBp4
https://youtu.be/t3ILl2S6Vkc
https://youtu.be/BdcwQ6s6LIE
https://youtu.be/ZwtQ3mx_Lxg
https://www.youtube.com/watch?v=Mn3DishsC0Y
https://youtu.be/aCkP7a41x2c
https://youtu.be/RkeMjaQnSZM
https://youtu.be/z2okOowldbo
https://www.instagram.com/tv/COJZ-9qJfY7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.redecruzada.org.br/doar-agora/
https://www.redecruzada.org.br/relatorio-atividades/





